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Zdravotní pojištění u OSVČ za rok 2014
Podnikatel OSVČ pan Marcel Konipas podnikal celý rok 2014 a vykázal v tomto roce daňové
příjmy ve výši 657 890 Kč a daňové výdaje ve výši 365 789 Kč. Celý rok platil zálohy na
zdravotní pojištění v minimální výši.
Minimální zálohy v roce 2014

1 752 Kč

Úkol: stanovte
a) dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP
položka

Kč

příjmy zahrnované do ZD
výdaje zahrnované do ZD
základ daně z příjmů

b) vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění
položka

Kč

základ daně z příjmů



základ pro výpočet ZP

c) výši zdravotního pojištění za rok 2014
položka

základ pro výpočet ZP

Kč



výše ZP za rok 2014
zaokrouhlení



d) doplatek nebo přeplatek ZP
položka

výše ZP za rok 2014

Kč



uhrazené zálohy
doplatek (+)/přeplatek ()

e) zálohy na ZP v roce 2015
položka

Ing. Eliška Galambicová

Kč
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Zdravotní pojištění u OSVČ za rok 2014
Podnikatel OSVČ pan Ferdinand Ovečka podniká od roku 2010 v živnosti, která není
řemeslnou. V roce 2014 vykázal daňové příjmy ve výši 987 852 Kč a daňové výdaje ve výši
245 890 Kč. Rozhodl se, že využije možnosti stanovení výdajů pomocí výdajového paušálu ve
výši 60 %. Celý rok platil zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši.
Minimální zálohy v roce 2014

Úkol: stanovte

1 752 Kč

a) dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP
položka

Kč

příjmy zahrnované do ZD



výdaje zahrnované do ZD
základ daně z příjmů



b) vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění
položka

Kč

základ daně z příjmů



základ pro výpočet ZP
c) výši zdravotního pojištění za rok 2014
položka

základ pro výpočet ZP

Kč



výše ZP za rok 2014
zaokrouhlení



d) doplatek nebo přeplatek ZP
položka

výše ZP za rok 2014

Kč



uhrazené zálohy
doplatek (+)/přeplatek ()
e) zálohy na ZP v roce 2015
položka

výše ZP v roce 2014

Kč



zálohy na ZP v roce 2015
zaokrouhlení



Částku vypočítané zálohy ____________ Kč musíme porovnat s minimální částkou zálohy na
rok 2015. Pokud bude stanovená minimální záloha v roce 2015 vyšší, musí pan Ovečka platit
tuto minimální zálohu.

Ing. Eliška Galambicová
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