P O U Č E N Í – OSVČ v paušálním režimu
1.

Přehled podává osoba samostatně výdělečně činná, která byla v roce 2021 poplatníkem v paušálním režimu, ale její daň za rok 2021 není rovna paušální
dani, a proto podává daňové přiznání (např. z důvodu příjmů ze samostatné výdělečné činnosti převyšujících 1 000 000 Kč nebo se stala se zaměstnancem, plátcem
DPH). „Přehled OSVČ“ podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok
2021. Na „Přehled OSVČ“ podaný osobou, která byla aspoň po část kalendářního roku poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací
období není rovna paušální dani, před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento kalendářní rok se hledí, jako by byl
podán v poslední den této lhůty.

2.

Skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je OSVČ povinna uvést v oddílu 2 „Přehledu OSVČ“. V tomto oddílu „Přehledu OSVČ“ je OSVČ
povinna uvést skutečnost, že daňové přiznání podává po 1. 4. 2022 elektronicky.

3.

Do „Přehledu OSVČ“ se zahrnuje daňový základ (řádek 3P), kterým se podle § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 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.

4.

Pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v tomto „Přehledu OSVČ“, je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný „Přehled
OSVČ“ a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné.

5.

Doplatek pojistného za rok 2021 je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán formulář „Přehled OSVČ“. Číslo účtu
je uvedeno na www.cpzp.cz (plátci / bankovní účty pro plátce pojistného). Pro účely určení tohoto doplatku se na zálohy zaplacené orgánům Finanční správy
České republiky osobou samostatně výdělečně činnou, která byla v rozhodném období poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň z příjmů nebyla rovna paušální
dani, hledí jako na zálohy zaplacené příslušné zdravotní pojišťovně.

6.

Prokázaný přeplatek bude poukázán 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 na pojistném, penále atd.). Pojištěnec uvede na první straně tohoto „Přehledu OSVČ“, zda žádá o
vrácení přeplatku, vč. uvedení čísla bankovního účtu, nebo o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období, pokud ukončil účast v paušálním režimu.
Případný přeplatek vyplývající z podaného „Přehledu OSVČ“ lze podle § 14 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. vrátit, pokud není jiného splatného závazku vůči příslušné
zdravotní pojišťovně a činí-li úhrnná výše tohoto přeplatku nejméně 200 Kč.

7.

Minimální vyměřovací základ pro rok 2021 činí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2021 se počítá s částkou
35 441 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2021 je roven částce 17 720,50 Kč (řádek č. 9P).

8.

Minimální měsíční záloha v roce 2022 činí 2 627 Kč. Při výpočtu minimální zálohy pro rok 2022 se vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství. Na základě
nařízení vlády 356/2021 Sb. se pro rok 2022 počítá s částkou 38 911 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2022 je roven částce 19 455,50
Kč.

9.

Zálohu v následujícím období hradí ČPZP pouze OSVČ, která v roce 2022 již není v paušálním režimu. Nová výše zálohy musí být zaplacena poprvé za
kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán „Přehled OSVČ“.

10. Výše uvedené povinnosti mají také osoby, které ukončily samostatnou výdělečnou činnost, resp. změnily zdravotní pojišťovnu v roce 2021, nebo v roce 2022 před
odevzdáním „Přehledu OSVČ“.

11. Dotazy zodpoví kontaktní místa ČPZP, nebo informační centrum ČPZP na telefonním čísle 810 800 000. Obecné informace včetně formuláře jsou také na
www.cpzp.cz.

