
Blíží se termín podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou
výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech
a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok.
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Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ),
která vykonávala alespoň po část roku samostatnou
výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné
správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech
a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok.
OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech
a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020,
avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí
i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ
prominuto penále, které by jinak musela platit za
opožděnou platbu.
Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na
účet příslušné OSSZ. Dne 18. 9. 2020 tedy již musí být případný doplatek pojistného za rok 2019 připsán
na příslušném účtu OSSZ. Finanční prostředky je proto třeba odeslat s ohledem na podmínky platebního
styku v dostatečném předstihu přede dnem 18. 9. 2020 tak, aby nejpozději dne 18. 9. 2020 byly na
příslušný účet OSSZ připsány.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který
je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se ke službám ePortálu. Pokud se
však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí,
budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň
si bude moci uložit např. rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC s možností dalších úprav či
vytištění.
Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat pomocí ePortálu ČSSZ prostřednictvím autorizace – přihlášení
se do své datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo jako přihlášený uživatel ePortálu
ČSSZ, k němuž se lze přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo Národní identitní autority.

Poznámky pod čarou:
Související aktuality

ČSSZ umožňuje vyřídit většinu požadavků elektronicky, některá opatření zůstávají nadále v platnosti
Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat až do 18. 9. 2020
Kompenzační bonus pro OSVČ - nejčastější otázky, aktualizováno
Finanční správa začíná proplácet žádosti pro dohodáře
„Dohodový“ kompenzační bonus

Související články
Jaký paušál uplatní profesionální sportovec – závěry stěžejní judikatury
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2019
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/cssz-umoznuje-vyridit-vetsinu-pozadavku-elektronicky-nektera-opatreni-zustavaji-nadale-v-platnosti-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/prehledy-o-prijmech-a-vydajich-mohou-osvc-podat-az-do-18--9--2020.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/kompenzacni-bonus-pro-osvc---nejcastejsi-otazky-aktualizovano-1-8-2020-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/financni-sprava-zacina-proplacet-zadosti-pro-dohodare-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/dohodovy-kompenzacni-bonus-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/jaky-pausal-uplatni-profesionalni-sportovec-zavery-stezejni-judikatury.htm
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