3Ĝihláška k úþasti
na dĤchodovém pojištČní OSVý

Evidenþní štítek

MístnČ pĜíslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Razítko OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Variabilní symbol dĤchodového pojištČní vyplní OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

A. Základní identifikace
Jméno

3Ĝíjmení
Titul

Rodné pĜíjmení

Rodné þíslo

Datum narození

B. PĜihláška k úþasti na dĤchodovém pojištČní (DP)
K úþasti na dĤchodovém pojištČní se pĜihlašuji na rok

Òþast na DP vzniká od 1. 1. kalendáĜního roku nebo dnem zahájení þinnosti v daném kalendáĜním roce.

C. Úhrada pojistného
Požaduji zaslání poštovních poukázek pro placení pojistného1)

¬ ano

¬ ne

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum, podpis OSVý

1)

Složenky jsou zaslány pouze na jeden rok. O jejich zaslání v dalším roce je nutno požádat OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno vždy znovu.
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Pokyny k vyplnění Přihlášky k účasti na důchodovém pojištění OSVČ
K oddílu A

Základní identifikace
Příjmení, Jméno, Rodné příjmení, Titul – vyplňte údaje v požadovaném členění.
Rodné číslo, Datum narození – vyplňte Vaše rodné číslo, případně Evidenční číslo pojištěnce (EČP) přidělené Českou správou sociálního zabezpečení
a datum narození.

K oddílu B

Přihláška k účasti na důchodovém pojištění (DP)
K účasti na důchodovém pojištění se přihlašuji na rok – vyplňte kalendářní rok, na který se přihlašujete k DP.

K oddílu C

Úhrada pojistného
Požaduji zaslání poštovních poukázek pro placení pojistného – označte křížkem, zda požadujete zaslání poštovních poukázek pro hrazení záloh na
pojistné na DP OSVČ. Poštovní poukázky budou zaslány na období jednoho roku. O jejich zaslání pro další období je nutno příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ
Brno požádat znovu.
Datum, Podpis – uveďte datum vyplnění a Váš podpis.

Poučení
V souladu s ustanovením § 48a zákona č. 589/1992 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se k účasti
na DP přihlašuje dobrovolně osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, nebo osoba, která
spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ) jako OSVČ vykonávající vedlejší SVČ. Přihláška se podává vždy na celý kalendářní rok, za
který se účast na pojištění posuzuje. Je-li SVČ vykonávána jen po část roku, vztahuje se přihláška jen na období výkonu činnosti. Je-li více přerušení SVČ,
je přihláška platná pro všechny intervaly výkonu činnosti v daném kalendářním roce. Po podání přihlášky se nelze z DP odhlásit.
Základní informace o zálohách na DP
OSVČ, která se přihlásila k účasti na DP v průběhu roku, je povinna platit zálohy na DP za kalendářní měsíc, ve kterém se přihlásila k účasti na DP a za
kalendářní měsíce následující po tomto měsíci, nejdéle do prosince kalendářního roku, na který se přihlásila.
Minimální výše zálohy se stanoví z vyměřovacího základu, který činí 50 % průměrného daňového základu připadajícího na jeden měsíc výkonu činnosti
v předchozím kalendářním roce, případně z minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného pro daný rok. Záloha na DP činí 29,2 % z měsíčního
vyměřovacího základu.
Záloha na DP za kalendářní měsíc je splatná od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Záloha na DP za kalendářní měsíc,
v němž se OSVČ přihlásila k DP, je splatná ode dne, v němž se OSVČ přihlásila, do konce následujícího kalendářního měsíce. Za den úhrady se považuje den
připsání platby na účet OSSZ. Přihlásí-li se OSVČ k DP v prosinci kalendářního roku, není povinna platit zálohu za tento měsíc. Pojistné bude uhrazeno až
po podání přehledu za tento rok. OSVČ může platit zálohy na DP na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního
roku. Zálohy na DP zaplacené do budoucna lze vrátit jen v případě ukončení SVČ, a to za měsíce následující po ukončení činnosti.
Zálohy na DP se neplatí za kalendářní měsíc, v němž po celý kalendářní měsíc měla OSVČ nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství
nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom též považuje i období prvních
14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.

