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Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005

Nastavení psacího stroje

podle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

HHHHHHHHHHHH

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
1. Příjmení

Rodné číslo

2. Jméno

3. Titul

4. Datum narození

5. Ulice

6. Číslo popisné / orient.

7. Obec

PSČ (Post Code)

2. Doplňující identifikační údaje zaměstnavatele (FO)

Variabilní symbol

8. Stát

2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti a daňovém přiznání
9. V roce 2005 jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost:
10. Daňové přiznání zpracovává
a předkládá daňový poradce:
11. Jsem povinen/povinna podávat
daňové přiznání:
12. Jsem poplatníkem daně z příjmů
stanovené paušální částkou:

ano

ne

ano

ne

ano

ne

jen hlavní

jen vedlejší

hlavní i vedlejší

13. Datum posledního (opětovného) zahájení
samostatné výdělečné činnosti:
ze dne

14. Rozhodnutí finančního úřadu o prodloužení
lhůty pro předložení daňového přiznání:

prodlouženo do dne

15. Protokol o platbě daně z příjmů
paušální částkou předložen dne:
od

16. Účtování v hospodářském roce
(§ 7 odst. 14 zák. č. 586/1992 Sb.):

do

-

3. Vedlejší samostatná výdělečná činnost
Podle ustanovení § 9 odst. 6 písmeno a) až f) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění,
jsem v roce 2005: vykonával/a zaměstnání s příjmem dosahujícím alespoň 86 220,- Kč (nutné doložit spolu s Přehledem):
17. Měl/a jsem nárok na výplatu částečného nebo plného
inval. důchodu nebo mi byl přiznán starobní důchod:

od

od

do

-

od

do

-

do

-

od

od

do

-

do

-

od

21. Byl/a jsem ve vazbě nebo výkonu trestu
odnětí svobody déle než 3 kalendářní měsíce:

do

-

od

20. Byl/a jsem nezaopatřeným dítětem
podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb.:

do

od

do

-

19. Vykonával/a jsem vojenskou službu
v ozbrojených silách ČR:

ne

-

od

18. Měl/a jsem nárok na rodičovský příspěvek nebo
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu:

ano

od

do

-

do

-

4. Údaje o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005 a další údaje podle § 15 odst. 1 zák. č. 589/1992 Sb.
22. Příjmy:

23. Výdaje:

=
24. Příjmy (22) po odpočtu Výdajů (23):

Kč
Kč
Kč
hlavní

vedlejší

hlavní

vedlejší

25. Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost:
25a. Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost
alespoň po část měsíce:
26. Průměrný měsíční příjem:

Kč
hlavní činnost

26a. Rozdělení příjmů po odpočtu výdajů:

vedlejší činnost

Kč
hlavní činnost

27. Vypočtený vyměřovací základ:
hlavní činnost

Kč
vedlejší činnost

,00 Kč

27a. Dílčí vyměřovací základ:

,00 Kč

28. Minimální vyměřovací základ:

,00 Kč

29. Určený vyměřovací základ:

,00 Kč

vedlejší činnost

,00 Kč

31. Úhrn záloh

30. Pojistné:

,00 Kč -

0920565209

,00 Kč

Poznámka:
řádky (26a) a (27a) se vyplňují
pouze v tom případě, byla-li
vykonávána hlavní i vedlejší
činnost (čtěte pokyny)

32. Rozdíl mezi Pojistným (30) a Úhrnem záloh (31)

Kč =

Kč
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Nastavení psacího stroje

Rodné číslo OSVČ
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5. Způsob použití přeplatku
Přeplatek ve výši:

Kč
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

použijte na úhradu záloh na pojistné roku 2006, na měsíce:
Zbývající část přeplatku:
IBAN (mezinárodní číslo účtu použijte při platbě do ciziny)

vraťte na účet:

a)

Předčíslí účtu

Číslo účtu

Příjmení

pošlete poštovní poukázkou
na adresu:

b)

Variabilní symbol

Kód banky

Specifický symbol

/

-

Jméno

Titul

Ulice

Číslo popisné / orient.

Obec

PSČ (Post Code)

2. Doplňující identifikační údaje zaměstnavatele (FO)
Stát

6. Výše zálohy na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (DP) a nemocenské pojištění (NP) na rok 2006
Pro účely placení záloh na pojistné budu v roce 2006 považován/a za OSVČ vykonávající:
33. Nejnižší měsíční vyměřovací základ:

hlavní činnost

vedlejší činnost

,00 Kč

34. Nejnižší měsíční záloha na pojistné na DP:

,00 Kč

+
35. Nejnižší měsíční pojistné na NP OSVČ:

,00 Kč

=
36. Celkem:

,00 Kč

7. Údaje o OSVČ, se kterou je vykonávána spolupráce
Příjmení

Jméno

Rodné číslo
Titul

Datum narození

Ulice

Číslo popisné / orient.

Obec

PSČ (Post Code)

2. Doplňující identifikační údaje zaměstnavatele (FO)

Stát

8. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ v roce 2005
ano

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2005 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti zákonem stanoveného
příjmu pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ, přihlašuji se k této účasti dnem podání tohoto Přehledu:

ne

9. Podpisy a razítka
Název příslušné OSSZ/PSSZ

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto Přehledu jsou pravdivé, a že OSSZ/PSSZ ohlásím všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne,
kdy jsem se o těchto změnách dozvěděl/a.
Datum vyplnění formuláře

Datum přijetí formuláře

Počet příloh

2986565203

Podpis (a razítko) OSVČ

Podpis a razítko OSSZ
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