3Ĝehled o výši pojistného

Evidenþní štítek

/

za období
MístnČ pĜíslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Záznamy OSSZ
3Ĝehled zaúþtován dne

3Ĝehled doruþen dne

A. Základní identifikace
Název zamČstnavatele

Identifikaþní þíslo

Ulice

ýíslo domu

Obec

PSý

Variabilní symbol

Stát

B. Pojistné odvádČné za zamČstnance a za zamČstnavatele
1. Úhrn vymČĜovacích základĤ

.þ

2. Pojistné za zamČstnance

.þ

3. Pojistné za zamČstnavatele

.þ

4. Pojistné celkem (Ĝádek 2 + Ĝádek 3)

.þ

C. Bankovní spojení

D. Kontaktní pracovník
3Ĝíjmení

Jméno

Telefon

E-mail

E. Datum vyplnČní, podpis a razítko

Datum, podpis a razítko
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VYPLNċNÍ TISKOPISU – PěEHLED O VÝŠI POJISTNÉHO
(Zákon þ. 589/1992 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – dále jen zákon)
MístnČ pĜíslušná OSSZ uvede se OSSZ (okresní správa sociálního zabezpeþení, územní pracovištČ Pražské správy
sociálního zabezpeþení, MČstská správa sociálního zabezpeþení Brno), u které je zamČstnavatel registrován.
Sekce A. – Základní identifikace
V kolonce "Variabilní symbol“ se uvede variabilní symbol, který byl zamČstnavateli pĜidČlen OSSZ pro jeho Ĝádnou
identifikaci a který musí být uveden nejen na PĜehledu o výši pojistného, ale i na pĜevodním pĜíkazu.
Sekce B. – Pojistné odvádČné za zamČstnance a za zamČstnavatele
V Ĝádku 1. se uvede úhrn vymČĜovacích základĤ za vykazovaný kalendáĜní mČsíc všech zamČstnancĤ zamČstnavatele,
jejichž pĜíjmy podléhají odvodu pojistného na nemocenské a dĤchodové pojištČní a pĜíspČvku na státní politiku
zamČstnanosti (dále jen „pojistné“).
V Ĝádku 2. se uvede úhrn pojistného za všechny tyto zamČstnance. Pojistné za zamČstnance þiní 6,5 % z vymČĜovacího
základu zamČstnance a zaokrouhluje se v jednotlivých pĜípadech na celé koruny nahoru. Toto pojistné je zamČstnavatel
povinen sám vypoþítat.
V Ĝádku 3. se uvede pojistné za zamČstnavatele (zaokrouhlené na celé koruny nahoru) ve výši 25 % z úhrnu
vymČĜovacích základĤ uvedeného na Ĝádku 1. Toto pojistné je zamČstnavatel povinen sám vypoþítat.
V Ĝádku 4. se uvede souþet pojistného za zamČstnance (Ĝádek 2) a pojistného za zamČstnavatele (Ĝádek 3).
Sekce C. – Bankovní spojení
Uvede se þíslo bankovního úþtu (IBAN), z nČhož byla platba pojistného provedena.

Obecné upozornČní
Pojistné za kalendáĜní mČsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendáĜního mČsíce. PĜipadne-li 20. den
kalendáĜního mČsíce na sobotu, nedČli nebo svátek, je posledním dnem lhĤty nejblíže následující pracovní den. Ve stejné
lhĤWČ je zamČstnavatel povinen pĜedložit pĜíslušné OSSZ PĜehled o výši pojistného.
3Ĝevodní pĜíkaz k úhradČ pĜedkládá zamČstnavatel svému penČžnímu ústavu s uvedením pĜidČleného variabilního
symbolu. Za den platby pojistného se považuje v pĜípadČ placení na úþet pĜíslušné OSSZ den, kdy dojde k pĜipsání
pojistného na úþet poskytovatele platebních služeb pĜíslušné OSSZ.
V pĜípadČ pozdního odeslání PĜehledu o výši pojistného nebo jeho chybného, neúplného vyplnČní, mĤže být
zamČstnavateli uložena pokuta až do výše 20 000 Kþ za každé jednotlivé nesplnČní þi porušení povinnosti.
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