Oznámení
OSVČ o ukončení
výkonu
The announcement
of the
termination
of
the
performance
samostatné výdělečné činnosti of
the self-employment activity

Evidence
Evidenčnísheet
štítek

The stamp of RSST [The Office of
Razítko
OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno
Social
Insurance]/PSST/MSST
Brno

RSST [Regional Social Security Treasury]/PSST [Prague Social
OSSZ/PSSZ/MSSZ
Brno
Security Treasury]/
MSST [Moravian Social Security Treasury]
Brno

Identiﬁkace
The identification
osoby of
samostatně
a self-employed
výdělečně
person
činné (OSVČ)
Title
1. Titul

2. Jméno
Name

5. Surname
Rodné příjmení
at birth

3. Surname
Příjmení

4. National
Rodné číslo
identification number

6. All
Všechna
previous
dřívější
surnames
příjmení

7. The
Variabilní
variable
symbol
symbol
důchodového
of the pension
pojištění
insurance

The
Adresa
address
trvalého
of permanent
pobytu nebo
residence
adresa hlášeného
or address pobytu,
of announced
není-liresidence,
trvalý pobyt
if there
v ČR is no permanent residence in the Czech Republic

9. Street
Číslo popis./orient.
number/orient.10. Obec
10. Town

8. Street
Ulice

11. Post
PSČ (Post
code Code)

12. Country
Stát

13. The performance of the self-employed activity terminates/
13. Výkon samostatné výdělečné činnosti skončil/skončí dnem
terminated by the day
1
14.The
samostatná
výdělečná
činnost
přestala/přestane
býtbevykonávána
důvodu:
14.
self-employed
activity
ceased/shall
cease to
performedz from
the reason:
ukončení výkonu
výdělečné
14.2.
pozastavení
výkonu
samostatné
výdělečné
činnosti
14.2. The
suspension
of the
performance
of the
self-emp.
activ.
14.1.14.1.
The termination
of of samostatné
the performance
of thečinnosti
self-emp. activity
14.3. The
zániku
extinction
oprávnění
of vykonávat
the right for
samostatnou
he self-employment
výdělečnou
activity
činnost
IProhlašuji,
declare that
information
is true
že this
uvedené
údaje jsou
pravdivé.
15. Date
Datum
2 0 1 1 0 3 9 5 1 2

1

14.4. Death
14.4. úmrtí
16. Signature
of SEP
[Self-Employed Person]
16. Podpis
OSVČ

Mark
Označte
thedůvod
reason
skončení
for termination
samostatně
of the
výdělečné
self-employment
činnosti activity

Odeslat
CSST [The Czech Social Security Treasury]
3313 3
ČSSZ – -8989331
I/2014

Pokyny
Thek guidelines
vyplnění Oznámení
for filling-in
OSVČthe
o ukončení
Announcement
výkonuofsamostatné
The Termination
výdělečné
of The
činnosti
Performance
of
The
Self-Employment
Activity
Identiﬁkace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
Titul, Jméno, Příjmení – vyplňte Vaše jméno, současné příjmení a získané vědecké a akademické tituly.
Rodné číslo – vyplňte Vaše rodné číslo, případně Evidenční číslo pojištěnce (EČP), nebylo-li rodné číslo nebo EČP přiděleno, vyplňte
The identification of a self-employed person [SEP]
datum narození.
5.
– vyplňte
příjmení.
1.-3.
Title,Rodné
name,příjmení
surname
- fill-inVaše
yourrodné
name,
contemporary surname and scintific and academic titles obtained.
4.6.
your national
identification
number or Insurance
[IRN], unless the
National
identification
number
- fill-invšechna
Všechna
dřívější příjmení
– uveďte
Vaše dřívější
příjmení předcházející
současnémuReference
příjmení, Number
kromě rodného.
national
identification
has been
allocated,
fill-in
the date
of birth.
7.
Variabilní
symbol number
důchodového
pojištění
– uveďte
variabilní
symbol,
který Vám byl přidělen.
5.
Surname
birthpobytu
- fill-in
surname
at není-li
birth.trvalý pobyt v ČR
Adresaat
trvalého
neboyour
hlášeného
pobytu,
6.8. – 12. All previous
surnames
specify
all
your
previous
surnames
that precede
the contemorary
surname,
except for
the surname at
Ulice, Číslo popis./orient., Obec, PSČ (Post Code),
Stát – vyplňte
v uvedeném
členění adresu
Vašeho trvalého
pobytu.
birth.
13.
Výkon samostatné výdělečné činnosti skončil/skončí dnem: uveďte poslední den výkonu samostatné výdělečné činnosti.
7.
The variable symbol of the pension insurance - specify the variable symbol that has been allocated to you.
14.
výdělečná residence
činnost přestala/přestane
být vykonávána
a označte:residence in the Czech Republic
The Samostatná
address of permanent
or address of announced
residencez, důvodu
if there –isvyberte
no permanent
(14.1–14.3.) důvod ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.
8.-12.
Street, Street number, Town, Post Code, Country - fill-in your address of permanent residence into the breakdown specified
14.4.
Úmrtí – vyplníofspolupracující
osobaactivity
v případě
úmrtí OSVČ.
13.
The performance
the self-employed
terminated/terminates
by the day: specify the last day of performance of the self-employed
15.–16. activity.
Datum, Podpis OSVČ – uveďte datum vyplnění a Váš podpis.
14.
The self-employed activity ceased/shall cease to be performed from the reason - select and mark:
(14.1. - 14.3.)
The reason of termination of performance of the self-employed activity
14.4.
Death - this shall fill-in the co-worker in case of decease of the SEP
15.-16. Date, Signature of the SEP - specify the date of completion and your signature
1.–3.
4.

