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OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví                                 
----------------------------------------------------------------------------
Zpracováno: 20.04.15       PŘEHLED PLATEB A PENÁLE       ses_kp9/strana:   1
----------------------------------------------------------------------------
Za období : 01.01.2014 - 31.12.2014
K dokl.č. : 142054440              .........................................
                                   :                                       :
                                   :        Radek PILAŘ                    :
                                   :        Nuselská 1495/64               :
                                   :        Praha 4                        :
                                   :        140 00                         :
                                   .........................................
----------------------------------------------------------------------------
datum                  datum                        Údaje pro výpočet penále
splatn.    má dáti typ platby      dal  připsáno typ stav účtu  dny   penále
----------------------------------------------------------------------------
Údaje pro výpočet penále k 01.01.14                      0,00
----------------------------------------------------------------------------
                     04.06.14   1752,00   1752,00 UH      0,00  155     0,00
09.06.14   1752,00 PP                                 -1752,00    5     0,00
                     04.07.14   1752,00   1752,00 UH      0,00   25     0,00
08.07.14   1752,00 PP                                 -1752,00    4     0,00
                     04.08.14   1752,00   1752,00 UH      0,00   27     0,00
08.08.14   1752,00 PP                                 -1752,00    4     0,00
                     04.09.14   1752,00   1752,00 UH      0,00   27     0,00
08.09.14   1752,00 PP                                 -1752,00    4     0,00
                     03.10.14   1752,00   1752,00 UH      0,00   25     0,00
08.10.14   1752,00 PP                                 -1752,00    5     0,00
                     04.11.14   1752,00   1752,00 UH      0,00   27     0,00
10.11.14   1752,00 PP                                 -1752,00    6     0,00
                     04.12.14   1752,00   1752,00 UH      0,00   24     0,00
08.12.14   1752,00 PP                                 -1752,00    4     0,00
31.12.14                                         KO       0,00   23     0,00
                                                   -------------------------
                     02.01.15  1752,00   1745,00 UH
  2015               02.01.15     0,00      7,00 PR
08.01.15   1752,00 PP
Informace o platbách po kontrolovaném období a informace o ročním vyúčtování
  2015               04.02.15  1797,00   1797,00 UN
  2015               04.03.15  1797,00   1797,00 UN
  2015               03.04.15  1797,00   1797,00 UN
07.04.15             roční vyúčtování č. 142054440
07.04.15  14016,00 PS 2014
07.04.15  14009,00 RV 2014
07.04.15      7,00 DR 
 -------------------------------------------------------------------------- 
|Roční     |         |Pojistné   |Penále    |Pokuta   |Nákl.Říz.|Vrácené   |
|vyúčtování|Má dáti  |RV         |PE        |PK       |NR       |pojistné  |
|Rok       |Dal      |UH+PR+UD   |UP        |UK       |UR       |VR        |
|          |Dlužné   |DP nebo D5 |          |         |         |          |
|          |Přeplatek|           |          |         |         |          |
 -------------------------------------------------------------------------- 
|142054440 |Má dáti  |   14009,00|      0,00|     0,00|     0,00|      0,00|
|2014      |Dal      |   14016,00|      0,00|     0,00|     0,00|          |
|          |Dlužné   |       0,00|      0,00|     0,00|     0,00|          |
|          |Přeplatek|      -7,00|      0,00|     0,00|     0,00|          |
 -------------------------------------------------------------------------- 
Konečný stav vyúčtování za rok 2014 : 
   přeplatek                             7,00
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OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví                                 
----------------------------------------------------------------------------
Zpracováno: 20.04.15       PŘEHLED PLATEB A PENÁLE       ses_kp9/strana:   2
----------------------------------------------------------------------------
Celkem za kontrolované období od 01/2014 do 12/2014:
   dlužné pojistné                       0,00
   neuhrazené penále                     0,00
   neuhrazená pokuta                     0,00
   neuhrazené náklady řízení             0,00
Typ :
-----
 §  - §15 odst.2 a 3 zákona č.592/1992 Sb.
      (použití plateb k úhradě splatných závazků)
D5  - neuplatněné dlužné  pojistné do 50,-Kč za jeden kalendářní rok -
      v případě, že součet D5 za jednotlivé roky při kontrole přesáhne
      tuto částku pak se vymáhá
DR  - (PS-RV)rozdíl předpisu ročního vyúčtování a sumy předepsaných záloh
      zahrnutých do ročního vyúčtování, započítává se  do stavu  účtu pro 
      výpočet penále
KO  - stav ke konci zadaného období resp. změna sazby penále
NR  - předpis nákladů řízení
PE  - předpis penále
PN  - předpis plateb předcházejícího roku
PK  - předpis pokuty
PP  - předpis plateb pojistného
PR  - převod přeplatku na zálohy
PS  - souhrn předpisů záloh zahrnutých do ročního vyúčtování
RV  - bilanční věta z vyúčtování přehledu
UD  - úhrada dlužného pojistného/doplatek pojistného
UH  - úhrada pojistného
UK  - úhrada pokuty
UN  - úhrada pojistného nezahrnutá do vyúčtování přehledu za rok
UP  - úhrada penále
UR  - úhrada nákladů řízení
VD  - vratka pojistného za minulé období
VR  - vratka pojistného
Sazba penále: do 31.12.2006 = 0,1%; od 01.01.2007 = 0,05%
Upozornění:
Při úhradě vyměřeného dlužného pojistného a penále je nutné z důvodu včasné
identifikace  platby  dodržet  uvedené bankovní spojení (čísla účtů, včetně
konstantního a variabilního symbolu) a částky  dlužného pojistného a penále
uhradit tak, že každý  z vyčíslených  dluhů  bude zaplacen  jednou  částkou
odpovídající vyčíslené výši.
Nedodržení  výše  uvedených zásad  znemožňuje rychlé automatické  přiřazení
plateb informačním systémem OZP proti této naší pohledávce.
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