Pouþení k formuláĜi PĜehled OSVý za rok 2012
Oddíl 2. Prohlášení pojištČnce
-

Povinnost hradit zálohy na pojistné neplatí v mČsících:
a)
b)

-

ve kterých OSVý byla souþasnČ zamČstnancem a samostatná výdČleþná þinnost nebyla hlavním
zdrojem jejích pĜíjmĤ. Pojistné za takové mČsíce zaplatí formou doplatku.
ve kterých byla OSVý po celý kalendáĜní mČsíc uznána neschopnou práce, nebo jí byla naĜízena karanténa
podle zvláštních právních pĜedpisĤ. Minimální vymČĜovací základ se sníží na pomČrnou þást odpovídající
poþtu kalendáĜních mČsícĤ, pokud OSVý mČla nárok na výplatu nemocenského jako OSVý.

Minimální vymČĜovací základ nebyl stanoven v kalendáĜním mČsíci, ve kterém po celý tento kalendáĜní
mČsíc trvala nČkterá z následujících skuteþností:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona
þíslo 48/1997 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (napĜ. nezaopatĜené dítČ, poživatel dĤchodu, pĜíjemce
rodiþovského pĜíspČvku atd.),
v zamČstnání bylo odvedeno pojistné vypoþtené alespoĖ z minimálního vymČĜovacího základu platného
pro zamČstnance,
OSVý pobírala nemocenské z nemocenského pojištČní osob samostatnČ výdČleþnČ þinných (pĜi odevzdání
PĜehledu doloží OSVý tuto skuteþnost potvrzením OSSZ),
OSVý byla osobou s tČžkým tČlesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem prĤkazu
ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního pĜedpisu,
OSVý dosáhla vČku potĜebného pro nárok na starobní dĤchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho
pĜiznání,
OSVý celodennČ osobnČ a ĜádnČ peþovala alespoĖ o jedno dítČ do 7 let nebo nejménČ o dvČ dČti do 15 let
vČku. Za celodenní péþi není považována péþe u OSVý, která umístila dítČ pĜedškolního vČku do školského
zaĜízení na dobu pĜesahující 4 hodiny dennČ, nebo dítČ školou povinné do školského zaĜízení na dobu
pĜesahující vyuþování, nebo dítČ umístila do zaĜízení s celotýdenním nebo celoroþním provozem.

Oddíl 5. PĜeplatek (Doplatek)
-

Prokázaný pĜeplatek poukáže RBP na úþet plátce pojistného nebo složenkou ve lhĤtČ stanovené zákonem. PĜi
posuzování výše pĜeplatku pĜihlíží zdravotní pojišĢovna k tomu, zda plátce nemá vĤþi zdravotní pojišĢovnČ
splatný závazek (dluh na pojistném, penále aj.). PojištČnec uvede v PĜehledu, zda žádá o vrácení pĜeplatku, nebo
o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období. K promlþení nároku na vrácení pĜeplatku dochází
ve lhĤtČ stanovené zákonem.

-

Doplatek pojistného za rok 2012 je splatný nejpozdČji do 8 dnĤ po dni, ve kterém byl, nebo mČl být podán
PĜehled za rok 2012.

Oddíl 6. Nová výše zálohy
Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendáĜní mČsíc, ve kterém byl nebo mČl být podán PĜehled.

-

Typ zálohy:
ýástku 1 748 zapíše OSVý, pro kterou platí minimální vymČĜovací základ, ale þástka vypoþtená podle vzorce
je nižší než 1 748.
ýástku vypoþtenou podle vzorce zapíše OSVý:
- pokud þástka vypoþtená podle vzorce je vyšší než 1 748
- pro kterou není stanoven minimální vymČĜovací základ
Nulu zapíše OSVý, která je zároveĖ zamČstnána a samostatná výdČleþná þinnost není hlavním zdrojem jejích
pĜíjmĤ.

