
NAVOD PRO OSVC
KAžDÝ poDNlKAT-Et JE (Až NA DRoBNÉ vÝJlMKy) povlNEN pLATIT zÁtoHy NA soc!ÁLNí R zonRvorruí
pollšrĚní. ose cNĚ sr zÁloHy počírnlí z vytvtřŘovncíno zÁrtlou, což JE 50 % zÁRL^ou onruĚ (zlsKu)
z poorulrÁruízn pŘe ocuozí RoK. v pŘípRoĚ, že vyvtĚŘovncízÁrmo:r pŘíllš ruízrÝ, vtÁnne unčrruÝ
vtttttluÁt-ruí vyrrnĚŘovncí zÁrno, a rínlt t nnlrulmÁlruí zÁlonv.

Záloha na sociální pojištěníse počítá jako 29,2% z vyměřovacího základu. Pokud nedosahuje minimálnívýše, platí se minimální

záloha.

zÁLoHÝ"NA so,aiÁLN]í pollšrĚní v RocE za77 : 
l

U hlavní činnosti je pro rok 2017 stanovena minimální záloha Kč 2.06t,- u vedlejší činnosti je minimální záloha Kč 825,-

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Záloha na zdravotní pojištění se počítá jako L3,5 % z vyměřovacího základu. Pokud nedosahuje minimální rnýše, platí se minimální
záloha z minimálního vyměřovacího základu.

MlNlMÁLNí zÁt-oHn PRo RoK 2ot7 JE STANoVENA NA Kč 1,906,-,

Záloha na pojistné je sp|atná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění se začínají platit až následující měsíc po měsíci, ve kterém je podán přehled o
příjmech a výdajích OSVČ. Tento termín je vázán na lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Standartní
lhŮta pro letošní rok byla stanovena na L.4.2Ot7. Pak je podání přehledu v dubnu a nové zálohy od května. Pokud OSVČ využijí
služeb daňového poradce, lhůty se posouvají o tři měsíce.

OvŠem pozor, OSVČ, které nyní platí minimální zálohy, musí v,ýše uvedené minimální
zálohy pro rok 2017 platit již od ledna 2017.

Poplatníci platí zálohy buďve \rÝši 40% nebo 25% poslední známé daňové povinnosti

- 40% poslední známé daňové povinnosti - 2x ročně (15, dne šestého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období) -
poplatníci, jejichž poslední známé daňová povinnost přesáhla Kč 30.000,- ale nepřesáhla Kč 150.000,-

- 25% poslední známé daňové povinnosti - 4x ročně (k 15. dni třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce zdaňovacího
období)- poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla Kč 150.000,-

Výše zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Zálohy na silniční daň se pIatí do 15. 4., do t5.7. a do 15. 10, dalšízáloha je splatná k 15. 12. a hradí se za měsíce říjen a listopad,

Nic však nebrání pop|atníkovi uhradit silniční daň dopředu najednou.

Sazby daně jsou odvozeny u osobních automobilů od zdvihového objemu motoru v cm3, u nákladních automobilů jsou relevantní
nápravy a největší povolená.hmotnost v tunách, návěsy pak používají pro rnýpočet daně součet největších povolených hmotností
na nápravy a počet náprav u návěsů.


