
Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online
až do 18. 9. 2020

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. 
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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.

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.
Návod na vyplnění a podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro rok 2019 

Poznámky pod čarou:
Související články

Nejčastější dotazy zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ ve světle pandemie
Další daňové úlevy poplatníků daně z příjmů související s koronavirem
COVID – 19 a poskytování ošetřovného zaměstnanci a OSVČ
Další daňové úlevy poplatníků daně z příjmů související s koronavirem – aktualizováno k 8. 6. 2020

Související aktuality
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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.cssz.cz/documents/20143/557924/Jak+vyplnit+a+podat+P%C5%99ehled+o+p%C5%99%C3%ADjmech+a+v%C3%BDdaj%C3%ADch+OSV%C4%8C+za+rok+2019+krok+za+krokem.pdf/1a34f5b5-d806-4b18-db8c-60071b525a7e
https://www.daneprolidi.cz/clanek/nejcastejsi-dotazy-zamestnavatelu-zamestnancu-a-osvc-ve-svetle-pandemie.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dalsi-danove-ulevy-poplatniku-dane-z-prijmu-souvisejici-s-koronavirem.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/covid-19-a-poskytovani-osetrovneho-zamestnanci-a-osvc.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dalsi-danove-ulevy-poplatniku-dane-z-prijmu-souvisejici-s-koronavirem-aktualizovano-k-8-6-2020.htm


Senát schválil omezení sankcí u půjček pro OSVČ
Kompenzační bonus pro OSVČ - nejčastější otázky, aktualizováno

Související příklady z praxe
OSVČ a práce na dohodu o pracovní činnosti
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https://www.daneprolidi.cz/aktualita/senat-schvalil-omezeni-sankci-u-pujcek-pro-osvc-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/kompenzacni-bonus-pro-osvc---nejcastejsi-otazky-aktualizovano-8-6-2020-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/priklady-z-praxe/osvc-a-prace-na-dohodu-o-pracovni-cinnosti.htm

