Žádost o snížení m sí ního vym ovacího základu OSV
Žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné vedlejší innost OSV

Eviden ní štítek

Místn p íslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Razítko OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Variabilní symbol d chodového pojišt ní
- vyplní OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

A. Základní identifikace
íjmení
Titul

Jméno

Rodné p íjmení

Rodné íslo

Datum narození

B. Specifikace žádosti
1.

i výkonu hlavní samostatné výd le né innosti žádám o snížení m sí ního vym ovacího základu pro placení záloh na pojistné
na d chodové pojišt ní, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na
státní politiku zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis , na období:

2.

i výkonu vedlejší samostatné výd le né innosti žádám o zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné, pokud by v d sledku
poklesu p íjm v níže uvedeném období nevznikla ú ast na d chodovém pojišt ní, a to ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona
. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis ; pokud
by však níže uvedené p íjmy založily ú ast na pojišt ní, žádám o snížení m sí ního vym ovacího základu dle § 14 odst. 4 cit. zákona,
a to shodn na období:

a)

od m síce

roku

do m síce

b)

od m síce

roku

do konce kalendá ního m síce, který p edchází kalendá nímu

roku

síci, v n mž bude nebo by m l být podán p ehled o p íjmech a výdajích za rok

C. Údaje rozhodné pro snížení m sí ního vym

ovacího základu

Da ový základ za rok
Pr

rný m sí ní da ový základ za rok
sí ní p íjem ze SV po odpo tu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajišt ní a udržení v období od 1. ledna roku

do konce kalendá ního m síce p edcházejícího kalendá nímu m síci, ve kterém byla podána žádost o snížení m sí ního vym ovacího
základu/zrušení povinnosti platit zálohy na pojistné
Leden
Únor
ezen
Duben

Pr

ervenec
Srpen
Zá í
íjen

Kv ten

Listopad

erven

Prosinec

rný m sí ní da ový základ za rok

iní

D. Datum vypln ní a podpis

Datum, podpis OSV
ZSMVZA v1.09

