Poučení k formuláři „Přehled OSVČ v paušálním režimu za rok 2021“
Obecné informace
Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné, dle § 24 odst. 2 a 3
zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která je poplatníkem v paušálním režimu,
povinna předložit Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR), pokud byla v roce 2021 jejím pojištěncem a její daň za
rok 2021 není rovna paušální dani (např. má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, stala se zaměstnancem, plátcem
DPH nebo došlo k porušení některých dalších podmínek, kdy by daň byla rovna paušální dani).
1. Identifikace pojištěnce
OSVČ uvede svoje základní identifikační údaje (jméno, příjmení, adresu, rodné číslo / číslo pojištěnce, identifikační číslo, bankovní
spojení), na základě, kterých je zavedena v evidenci ZP MV ČR. Pro hlášení změny údajů stanovených zákonem je OSVČ povinna používat
tiskopisy, které jsou vydávány, příp. schváleny ZP MV ČR (např. Přihláška a evidenční list pojištěnce, Oznámení pojištěnce o změně údajů).
2. Přiznání k dani z příjmů
Daňové přiznání za rok 2021 se podává správci daně nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Po tomto termínu se
lhůta prodlužuje o jeden měsíc, pokud OSVČ podá daňové přiznání elektronicky. Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce nebo máli OSVČ povinnost mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem, prodlužuje se lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2021 nejpozději do šesti
měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
3. Pojistné OSVČ
Do Řádku 3P Přehledu se uvede Daňový základ. Daňovým základem se rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti
podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických
osob z řádku 37 Daňového přiznání (řádek 113 Přílohy č. 1).
4. Přeplatek (Doplatek)
Prokázaný přeplatek, činí-li více než 200 Kč, poukáže příslušná pobočka ZP MV ČR na účet plátce pojistného ve lhůtě stanovené
zákonem. Při posuzování výše přeplatku přihlíží zdravotní pojišťovna k tomu, zda plátce nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek (dluh,
penále atd.). Pojištěnec uvede, zda žádá o vrácení přeplatku nebo o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období. Přeplatky do výše
200 Kč jsou vždy převedeny na úhradu záloh na pojistné v dalším období. Pojištěnec, v případě přeplatku, zvolí, zda žádá jeho vrácení na
bankovní účet (výše uvedený) nebo poštovní poukázkou.
Poznámka: Nedoplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled OSVČ v paušálním
režimu za rok 2021. Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, pro OSVČ je to číslo pojištěnce – většinou rodné
číslo bez lomítka.
Pro OSVČ, která podala Přehled dříve, než je lhůta pro podání daňového přiznání, je doplatek pojistného splatný do 8 dnů po dni, kdy mělo být
podáno daňové přiznání.
5. Nová výše zálohy
Zálohu hradí ZP MV ČR pouze osoba samostatně výdělečně činná, která v roce 2022 není v paušálním režimu.
Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled.
Typ zálohy:
a) Částku 2 627 zapíše OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ, a částka vypočtená podle vzorce je nižší nebo rovna hodnotě
2 627.
b) Částku vypočtenou podle vzorce zapíše OSVČ, pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ, nebo pokud je částka vypočtená
podle vzorce vyšší než 2 627.
c) Nulu zapíše OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.
Nulu zapíše také OSVČ, která již v roce 2022 nebude samostatnou výdělečnou činnost vykonávat.
6. Datum vyplnění a podpis pojištěnce
Obecné informace, seznam jednotlivých pracovišť, čísla účtů a další informace naleznete na internetové adrese: www.zpmvcr.cz.
Vaše další dotazy k podání Přehledu OSVČ Vám rádi zodpovíme na infolince 844 211 211 nebo e-mailem na adrese info@zpmvcr.cz.
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