Metodická informace 064/12/10
Zpracováno dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, dle zákona č. 592/1992 Sb., o
pojistném na všeobecné zdravotním pojištění a dle Nařízení vlády č. 283/2010

Aktuální změny od 1. 1. 2011
I. Zdravotní pojištění
Minimální záloha na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné činí od 1.1.2011

1.670,- Kč.

Žádáme všechny klienty, kteří platí na zdravotní pojištění částku menší než 1.670,- Kč, aby si změnili trvalé
příkazy na částku 1.670,- Kč.
Pro OSVČ je minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50% průměrné mzdy v národním
hospodářství. Podle Nařízení vlády č. 283/2010 Sb. ze dne 29. září 2010 je výše všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2009 stanovena na 24 091,- Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0269.
Pro rok 2011 činí průměrná měsíční mzda pro výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění
24 740,- Kč.

II. Důchodové pojištění
OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude do měsíce předcházejícího měsíci podání
Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového
základu roku 2009, minimálně však 1 731,- Kč měsíčně.
V měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého
v roce 2010, minimálně však 1 807,- Kč.
Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě OSVČ hlavní i nadále povinná.
OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce
kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné správě
sociálního zabezpečení. Uvede, za které měsíce a jakou částku za jednotlivé měsíce platí. V praxi to také
znamená, že nebude již možné pro rok 2011 použít přeplatek na úhradu záloh až do června
následujícího roku, jako tomu bylo nyní, ale nejdéle do prosince 2011.

III. Upozornění
Připomínáme všem klientům zákonem danou povinnost provedení inventur veškerého majetku a
jejich porovnání se stavem účetním.
Od 23. 12. 2010 do 2. 1. 2011 bude daňová a účetní kancelář společnosti FULLCOM s.r.o. uzavřena.
V Šenově u Nového Jičína, dne 14. 12. 2010
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla

Všem našim klientům děkujeme za dosavadní spolupráci.
Do nového roku přejeme pevné zdraví, životní pohodu, osobní i pracovní úspěchy.
Marta,Tomáš a Radim Mičulkovi
Pavla Kotalová & kolektiv
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