OZNÁMENÍ

poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti
o účasti na důchodovém spoření

Příjmení_______________________________________________ Jméno (-a)___________________________________________
Číslo účastníka důchodového spoření (rodné číslo)________________________________________________________________
Adresa místa pobytu_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ PSČ___________________

V souladu s § 29 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (dále jen „zákon“) oznamuji plátci pojistného
(zaměstnavateli)............................................................................................................................................................................................,
že jsem se dle § 4 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém
spoření“) stal účastníkem důchodového spoření.
Rozhodnutí o registraci mé první smlouvy o důchodovém spoření nabylo právní moci dne …................................…. .
Dle § 9 odst. 9 zákona o důchodovém spoření jsem účastníkem od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
uvedené rozhodnutí nabylo právní moci, tj. od 1. ……......................................….. .

V …………….................................................……. dne …................................….

…….............…….................................………….
Podpis účastníka

Plátce pojistného převzal oznámení dne …................................…..................

…….............…….................................………….
Podpis osoby oprávněné k podpisu
za plátce pojistného
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Poučení:
Tiskopis Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti o účasti na důchodovém spoření vydává Ministerstvo financí jako nepovinný
tiskopis, který je určen účastníkům důchodového spoření pro účely splnění oznamovací povinnosti u plátců pojistného podle § 29 zákona.
Číslo účastníka důchodového spoření (rodné číslo) – uveďte číslo přidělené Vám jako účastníkovi důchodového spoření při registraci
smlouvy o důchodovém spoření uvedené v Rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření (pokud bylo poplatníkovi přiděleno
rodné číslo, pak je číslo účastníka důchodového spoření totožné s rodným číslem poplatníka. Rodné číslo uvádějte bez lomítka).
Podle § 4 odst. 1 zákona o důchodovém spoření účast na důchodovém spoření vzniká na základě registrace první smlouvy o důchodovém
spoření uzavřené mezi fyzickou osobou a penzijní společností v Centrálním registru smluv.
Oznamovací povinnost poplatníka
Poplatník pojistného na důchodové spoření je povinen podle § 29 zákona písemně oznámit plátci pojistného den, kdy se stal účastníkem
důchodového spoření, a to tak, aby mohl plátce pojistného tuto skutečnost zohlednit při srážce pojistného.
Účast na důchovém spoření musí poplatník oznámit každému zaměstnavateli.
Doporučení: V zákoně nejsou předepsány povinné doklady, kterými účastník důchodového spoření dokládá účast na důchodovém spoření.
Doporučujeme však poplatníkům předložit plátci pojistného pro kontrolu správnosti dne, kdy se stal účastníkem důchodového spoření –
Oznámení o nabytí právní moci.
Následky porušení povinnosti poplatníka (§ 31 zákona)
Poruší-li poplatník svou oznamovací povinnost (neoznámí svému zaměstnavateli včas svou účast na důchodovém spoření) a v důsledku
toho není plátcem pojistného sraženo a odvedeno pojistné na důchodové spoření ve správné výši, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit
správci pojistného takto neodvedené pojistné namísto plátce pojistného spolu s přirážkou k pojistnému ve výši 10 % z neodvedeného
pojistného.
V případě, kdy ke zjištění porušení povinnosti ze strany poplatníka došlo na základě oznámení tohoto poplatníka nebo plátce pojistného,
činí přirážka k pojistnému poloviční výši.

