Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření
viru SARS-CoV-2 ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně
oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Pro toto oznámení není předepsaný tiskopis, OSVČ však může využít interaktivní formulář na ePortálu
ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-ousvc) nebo jeho PDF formu (ke stažení tamtéž).
Doporučuje se zaslání tohoto oznámení elektronickou formou (přímo z ePortálu ČSSZ, do datové
schránky OSSZ nebo jako přílohu e-mailu), vhozením do schránky umístěné obvykle při vstupu do
budovy OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, případně poštovní přepravou. S ohledem na aktuální opatření není
možné osobní podání na podatelně OSSZ bez předchozího objednání. Ze strany okresních správ
sociálního zabezpečení bude oznámení o ukončení činnosti akceptováno i zašle-li jej OSVČ e-mailem bez
zaručeného elektronického podpisu. OSVČ může být následně ze strany okresní správy sociálního
zabezpečení kontaktována telefonicky za účelem ověření autenticity podání.
Pokud OSVČ po ukončení činnosti bude chtít být vedena na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
bude potřebovat potvrzení OSSZ o dobách pojištění a posledním vyměřovacím základu. Nárok
na podporu v nezaměstnanosti vzniká, má-li OSVČ v posledních dvou letech přede dnem evidence
na úřadu práce alespoň jeden rok účasti na důchodovém pojištění. Byl-li již podán přehled za rok 2019,
činnost byla vykonávána po celý rok a případný doplatek byl uhrazen, je podmínka splněna.
Pokud OSVČ dosud nepodala přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 a nemůže jej podat současně
s oznámením o ukončení samostatné výdělečné činnosti, bude potřeba zároveň podat přihlášku
k důchodovému pojištění (na předepsaném tiskopisu) na rok 2019, pokud OSVČ byla povinna platit
zálohy na pojistné a má všechny zálohy zaplacené. Jestliže v roce 2019 nebyla OSVČ povinna platit
zálohy na pojistné nebo vykonávala činnost jen po část roku, může být započtena doba pojištění z roku
2018 (byla-li účastna pojištění a pojistné bylo zaplaceno) spadající do rozhodného období dvou let před
registrací na úřadu práce. Rovněž může být započtena doba pojištění v roce 2020 za předpokladu, že
bude
podaná
přihláška
k důchodovému
pojištění
na
rok
2020
(https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-posvcd-2016) a budou zaplacené splatné zálohy za tento
rok.
Chce-li OSVČ po ukončení činnosti, aby OSSZ vyhotovila uvedené potvrzení a případně je zaslala
na příslušné pracoviště úřadu práce, musí o toto potvrzení výslovně požádat, ideálně současně
s oznámením o ukončení samostatné výdělečné činnosti. Pokud by zároveň do e-mailu bez
elektronického podpisu chtěla přiložit přehled za rok 2019 nebo přihlášku k účasti na důchodovém
pojištění za rok 2019 a/nebo za rok 2020, je třeba, aby tyto formuláře byly vytištěné, podepsané
a naskenované. V opačném případě doporučujeme zaslat formuláře poštou nebo vhodit do schránky při
vstupu do budovy příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Bez podpisu nelze tyto předepsané formuláře
akceptovat.
Pokud OSVČ byla dobrovolně účastna také nemocenského pojištění, pak ukončením samostatné
výdělečné činnosti bude pochopitelně ukončena i účast OSVČ na nemocenském pojištění.
Doporučujeme z důvodu operativní komunikace sdělit OSSZ v rámci podání uvedených výše také
telefonní spojení a e-mailovou adresu, pokud tak OSVČ již neučinila dříve.
Další informace z oblasti OSVČ, zejména pokud jde o podávání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ
za rok 2019, bude ČSSZ zveřejňovat průběžně.

