Evidence paušálního režimu z pohledu VZP
- vstup do paušálního režimu nebo jeho ukončení registruje vždy Finanční správa, která posuzuje
a kontroluje splnění všech podmínek pro vstup do paušálního režimu
- referenti VZP tuto informaci/kategorii (OSVČPP) ručně do RSZP NEZADÁVAJÍ ani NEUKONČUJÍ
- plátci je možné za období, kdy byl/je v paušálním režimu, vystavit vyúčtování, nicméně období
paušálního režimu se do vyúčtování nepromítne „nápočtem“ uhrazených záloh ani pohledávek.
Na vyúčtování bude uvedeno: „Od MM/RRRR plátce evidován v paušálním režimu OSVČ, případné
dotazy za toto období směřujte na Finanční správu.“
Paušální režim
- OSVČ se do něj přihlašuje dobrovolně:
- stávající OSVČ vždy od 01. do 10.01. daného kalendářního roku
- nová OSVČ v průběhu roku vždy nejpozději do dne zahájení činnosti
- pokud do něj OSVČ vstoupí, hradí finančnímu úřadu zálohu na daň z příjmů, pojistné na veřejné
zdravotní, sociální a důchodové pojištění jednou platbou – tj. jednu paušální zálohu každý měsíc
- pokud OSVČ dodrží podmínky pro uplatnění paušální daně, pak nemusí za zdaňovací období, ve kterém
byla v paušálním režimu, podávat Daňové přiznání ani Přehledy OSVČ na veřejné zdravotní a sociální
pojištění a nebude nic doplácet na dani ani pojistných

-

(toto platí pouze při dodržení podmínek pro stanovení daně paušální částkou; pokud plátce tyto podmínky nesplní, musí za daný
kalendářní rok podat jak Daňové přiznání, tak Přehledy OSVČ na zdravotní i sociální pojištění, a to ve standardních termínech;
podmínky pro stanovení daně paušální částkou definuje a kontroluje Finanční správa)

roční pohledávka pojistného bude již zaplacena v rámci paušálních záloh během roku

Paušální záloha
- platba na daň z příjmů a veřejná pojistná (zdravotní, sociální, důchodové) v jedné měsíční platbě,
která je zasílána finančnímu úřadu
- pro rok 2021 je paušální záloha ve výši 5 469 Kč měsíčně (z toho 100 Kč daň z příjmů, 2 393 Kč zdravotní
pojištění, 2 976 Kč důchodové pojištění)
Ukončení OSVČ v paušálním režimu
a) dobrovolné ukončení paušálního režimu – OSVČ může ke konci kalendářního roku z paušálního režimu
vystoupit a od nového roku pokračovat jen jako „klasická“ OSVČ
b) povinné ukončení paušálního režimu – pokud poruší některou z podmínek pro setrvání v paušálním
režimu nebo ukončí svoji činnost, pak je ukončen i paušální režim; porušení podmínek pro setrvání
v paušálním režimu posuzuje Finanční správa

Zdravotní pojištění

Paušální režim je NEVÝHODNÝ pro OSVČ, která:
- hradí zálohy na pojistné vypočtené ze skutečných příjmů – důchodce,
student, matka na mateřské, osoba na rodičovské, osoba pečující
o dítě/děti, držitel průkazu ZTP či ZTP/P apod.
- má zároveň s OSVČPP souběh se zaměstnáním
- je po celý kalendářní měsíc práce neschopná nebo v nařízené karanténě
-

zaznamená značný propad příjmů – nelze akceptovat podanou žádost
o snížení zálohy na pojistné, pokud plátce evidujeme v kategorii OSVČPP

Daně

-

Paušální zálohu platí
vždy! A vždy na v.z.p.
dodrží minimální
vyměřovací základ.

Přerušení OSVČ v paušálním režimu
- OSVČ, která je v paušálním režimu, může svou činnost během roku přerušit – v takovém případě je
jí ukončen paušální režim
- při obnovení činnosti se pak může rozhodnout, zda opět vstoupí, nebo nevstoupí do paušálního režimu
– konkrétní pravidla nastavuje Finanční správa

nelze uplatňovat slevu na poplatníka, slevu na druhého z manželů, daňové zvýhodnění
na vyživované dítě/děti
nelze uplatňovat odpisy majetku, ztrátu z minulých let, poskytovat dary, uplatňovat úroky
z hypoték, životní nebo penzijní připojištění – tyto skutečnosti nelze uplatňovat při výpočtu
daně z příjmů
nelze rozdělovat příjmy v rámci spolupracující osoby – toto rozdělení nelze v rámci paušálního
režimu uplatnit

