OSSZ/PSSZ – Phòng bảo hiểm xã hội
Thông báo bắt đầu kinh doanh ( Thực hiện lại việc kinh doanh)
Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatní výdělečné činnosti.
(Điền lần lượt từng ô từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)
OSSZ/PSSZ – Phòng bảo hiểm xã hội theo địa chỉ thường trú: Ví dụ Cheb, Praha 4,…
(1). Số liệu về người đăng ký BHXH (OSVČ – người có thu nhập từ kinh doanh):
1. Học vị.
2. Tên.
3. Họ.
4. Số sinh.
5. Ngày tháng năm sinh.
6. Họ cũ (người việt không gh, dành cho phụ nữ Séc, vì thay đổi theo họ chồng).
7. Tất cả các họ khác nếu có ( người việt không ghi).
8. Giới tính.
9. Nơi sinh.
10. Quốc gia nơi sinh
11. Quốc tịch.
12. Số đăng ký kinh doanh (IČO).
Địa chỉ thường trú- Nếu không có cư trú vĩnh viễn ở Séc, thì ghi địa chỉ ở VN.
13. Phố.
14. Số nhà (số lô đất)
15. Số nhà(số cửa tòa nhà)
16. Số bưu điện.
17. Quốc gia – ČR.
Địa chỉ thường trú ở Séc: Ai có cư trú ở Séc cũng phải điền vào.
18. Phố.
19. Số nhà (số lô đất)
20. Số nhà(số cửa tòa nhà)
21. Số bưu điện.
Địa chỉ liên lạc : (Chỉ phải điền nếu địa chỉ đó khác với đ/c cư trú)
22. Phố.
23. Số nhà (số lô đất)
24. Số nhà(số cửa tòa nhà)
25. Số bưu điện.
26. Quốc gia – ČR.
27. Số điện thọai.
28. Fax.
29. Hộp thư điện tử.
(2). Số liệu về kinh doanh.
30. Ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thực hiện lại kinh doanh.
31. Giấy phép kinh doanh có hiệu lực từ : ( theo ngày đăng ký tòa thương mại, theo výpis
của phòng kinh doanh).
(3). Số liệu liên quan đến đăng ký bảo hiểm hưu trí ở nước ngoài. (Phần này đa số người Việt
không phải điền).
(4). Kinh doanh phụ khác có thu nhập. ( dành cho những người làm công ăn lương thêm, đa
số người Việt không phái điền)
(5). Số liệu của người hợp tác trong kinh doanh.
51. Học vị.

52. Tên.
53. Họ.
54. Số sinh.
55. Ngày tháng năm sinh.
56. Họ cũ (người việt không gh, dành cho phụ nữ Séc, vì thay đổi theo họ chồng).
57. Số đăng ký kinh doanh (IČO).
58.
Địa chỉ thường trú ở Séc: Ai có cư trú ở Séc cũng phải điền vào.
59. Phố.
59.Số nhà (số lô đất)
60. Số nhà(số cửa tòa nhà)
61. Số bưu điện.
62. Quốc gia – ČR.
(6). Đăng ký tham gia bảo hiểm khi ốm,bệnh của người kinh doanh.- người việt chưa có thói
quen tham gia lọai bảo hiểm này. Nên không điền.
(7). Số liệu để đăng ký tham gia bảo hiểm khi ốm, bệnh của người kinh doanh.- người việt
chưa có thói quen tham gia lọai bảo hiểm này. Nên không điền.
(8). Số tài khỏan , từ đó chuyển tiền trả bảo hiểm.
75. Số trước của số tài khỏan ( số thể hiện theo lọai khỏan do qui định của ngân hàng).
76. Số tài khỏan.
77. Kod của NH.
78. Ngày khai báo.
79. Chữ ký của người đăng ký.
80. Tổng số giấy tờ gửi kèm theo phiếu đăng ký này.
Ing. Nguyễn Doãn Trường

