ÚŘAD PRÁCE ČR
Sdílená příloha
(SSP, SocS)

Tiskopis prosím vyplňte čitelně
OSÚ
S 15

podací razítko

Doklad o výši čtvrtletního příjmu
Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a k žádosti o zvýšení příspěvku na
péči. Doklad musí podat každá ze společně posuzovaných osob, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů
uvedených v tomto tiskopisu. Jeden doklad přitom může sloužit současně jako příloha k několika žádostem.
1)
Rozhodným obdobím , za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávky ve 4. čtvrtletí 2017, je 3. čtvrtletí 2017, pro nárok na dávky
v 1. čtvrtletí 2018, je 4. čtvrtletí 2017 atd.
Ve všech kolonkách formuláře uvádějte vždy úhrn veškerých příjmů za uvedené období, tzn. příjmy za jednotlivé měsíce
kalendářního čtvrtletí nebo úhrn za celé kalendářní čtvrtletí. Pokud jste žádný příjem náležící do některé z kolonek neměl(a),
proškrtněte ji.
A. Osoba, jejíž příjmy se dokládají:
Příjmení:

2)

Jméno:

Rodné číslo v ČR :

Zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant. V případě druhé varianty doplňte název FÚ a přidělené daňové identifikační číslo.

nejsem

jsem registrován(a) na FÚ
k dani z příjmů fyzických osob a v rámci této registrace mám přiděleno daňové
identifikační číslo (DIČ):

B. Příjmy za rozhodné období:
Doplňte prosím období.

kalendářní čtvrtletí:

Místo pro úřední záznamy:

. čtvrtletí 20

C. Zvýšení nebo snížení daně finančním úřadem:

Zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant. V případě druhé varianty doplňte způsob potvrzení změny finančním úřadem.

V uvedeném rozhodném období mi

nebyla

změnu daně

uvádím na samostatném potvrzení od FÚ

zjistěte na FÚ

byla FÚ zvýšena nebo snížena daň z příjmů

D. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a to po
odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální
částkou, považují se za výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších výdajů,
odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek
zahrnuty do těchto výdajů a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy. Příjmy získané z náhrady mzdy (platu, odměny) za dobu
prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle § 192 zákoníku práce. Obdobné příjmy ze zahraničí v částce, v jaké
byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny do příjmů v ČR:
Zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant.

Za kalendářní rok, který bezprostředně předchází uvedenému kalendářnímu čtvrtletí, jsem
k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém jsem uvedl(a) příjmy ze závislé činnosti.

1)
2)

podával(a)

nepodával(a) přiznání

Tento formulář používejte pro čtvrtletní rozhodné období od 3. čtvrtletí 2017. Pro dřívější rozhodná období používejte starší formulář.
Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:
M nebo Ž (muž nebo žena).
1/4

PROSÍM OBRAŤTE
17 10 01 214 C

D1. Příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů včetně náhrady podle § 192 odst. 3 zákoníku práce (kód a1) s výjimkou
částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely podle zákona o daních
z příjmů, a s výjimkou odměny pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Příjmy získané z náhrady mzdy (platu, odměny) za
dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle § 192 odst. 2 zákoníku práce (kód ab):
IČ, razítko a podpis organizace nebo popis příjmu

Měsíc Kód
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Příjem v ČR [Kč]

Příjem ze zahraničí

Měna

a1
ab
a1
ab
a1
ab
a1
ab
a1
ab
a1
ab

D2. Další příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob a nejsou přitom od této daně osvobozeny – příjmy z nájmu,
z příležitostných činností, ostatní příjmy:
Druh příjmu

Kód

Příjmy z nájmu uvedené v § 9 zákona o daních z příjmů

a4

Příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské
výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben
elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem, uvedené v § 10
odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů

a11

Příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci uvedené v § 10 odst. 1 písm. b) zákona
o daních z příjmů

a12

Příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti nebo
z převodu družstevního podílu uvedené v § 10 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů

a13

Příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských a práv
příbuzných právu autorskému, uvedené v § 10 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů

a5

Přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky uvedené v § 10 odst. 1 písm. e) zákona o daních
z příjmů

a14

Podíl člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře
komanditní společnosti na likvidačním zůstatku, nebo podíl majitele podílového listu z podílu připadajícího
na podílový list při zrušení podílového fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu, uvedený
v § 10 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů

a15

Vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka veřejné obchodní
společnosti a komplementáře komanditní společnosti, podíl na majetku transformovaného družstva, vrácení
emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění uvedené v § 10 odst. 1
písm. g) zákona o daních z příjmů

a16

Příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti obdrží
v souvislosti s ukončením účasti na veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti od jiné osoby
než od veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, v níž ukončil účast uvedené v § 10 odst. 1
písm. i) zákona o daních z příjmů

a17

Příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštního právního předpisu uvedené
v § 10 odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů

a18

Příjem z výměnku uvedený v § 10 odst. 1 písm. l) zákona o daních z příjmů

a19

Příjem obmyšleného ze svěřenského fondu uvedený v § 10 odst. 1 písm. m) zákona o daních z příjmů

a20

Bezúplatný příjem uvedený v § 10 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů

a21

Příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného fondu uvedený
v § 10 odst. 1 písm. o) zákona o daních z příjmů

a22

Příjem v ČR [Kč]

Příjem ze zahraničí

Měna

E. Peněžité dávky nemocenského pojištění (péče) a obdobné příjmy ze zahraničí v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu
výdajů, daní, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny do příjmů v ČR:
Zaškrtněte, prosím, jednu z následujících dvou variant. V případě druhé varianty zaškrtněte alespoň jednu z možností týkající se zdroje těchto dávek.

nepobíral(a)
pobíral(a), a to

od OSSZ

od jiného plátce

V případě peněžitých dávek nemocenského pojištění vyplácených OSSZ nemusíte uvádět jejich výši.
Razítko a podpis nebo popis příjmu

Měsíc Kód
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1.

b

2.

b

3.

b

Příjem v ČR [Kč]

Příjem ze zahraničí

Měna
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F. Peněžité dávky důchodového pojištění a obdobné příjmy ze zahraničí v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů,
daní, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny do příjmů v ČR jsem v rozhodném období:
Zaškrtněte, prosím, jednu z následujících dvou variant. V případě druhé varianty zaškrtněte alespoň jednu z možností týkající se zdroje těchto dávek.

nepobíral(a)
pobíral(a), a to

od ČSSZ

od VÚSZ

od OSZMV

od jiného plátce

V případě dávek důchodového pojištění vyplácených ČSSZ, VÚSZ nebo OSZMV nemusíte uvádět jejich výši.
Razítko a podpis nebo popis příjmu

Měsíc Kód
1.

b

2.

b

3.

b

Příjem v ČR [Kč]

Příjem ze zahraničí

Měna

G. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci a obdobné příjmy ze zahraničí v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po
odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny do příjmů v ČR:
Zaškrtněte, prosím, jednu z následujících tří variant. V případě třetí varianty zaškrtněte alespoň jednu z možností týkající se zdroje těchto dávek.

nepobíral(a) od žádného plátce, ani nebyl(a) v evidenci ÚP
nepobíral(a) od ÚP, ale byl(a) v jeho evidenci
pobíral(a), a to

od ÚP

od jiného plátce

V případě podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci vyplácené ÚP nemusíte uvádět jejich výši.
Razítko a podpis nebo popis příjmu

Měsíc Kód
1.

ch

2.

ch

3.

ch

Příjem v ČR [Kč]

Příjem ze zahraničí

Měna

H. Mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů a to
v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval:
Zaškrtněte, prosím, jednu z následujících dvou variant. V případě druhé varianty zaškrtněte alespoň jednu z možností týkající se zdroje těchto dávek.

nepobíral(a)
pobíral(a), a to

od ÚP

od jiného plátce

V případě mzdových nároků vyplácených ÚP nemusíte uvádět jejich výši.
Razítko a podpis nebo popis příjmu

Příjem v ČR [Kč]

Příjem ze zahraničí

Měna

I. Příjmy ze samostatné činnosti v ČR

Za každý měsíc rozhodného období zaškrtněte právě jednu variantu. V případě, že byla činnost vykonávána po část měsíce jako vedlejší, zaškrtněte celý měsíc jako vedlejší.
Pokud jste alespoň v jednom měsíci vykonával(a) samostatnou činnost v ČR, doplňte také údaje o samostatné činnosti za předchozí kalendářní rok.

V rozhodném období jsem činnost, z níž mám příjmy ze samostatné činnosti v ČR,
Samostatná činnost

Měsíc
1.

vykonával(a) jako hlavní

vykonával(a) jako vedlejší

nevykonával(a)

2.

vykonával(a) jako hlavní

vykonával(a) jako vedlejší

nevykonával(a)

3.

vykonával(a) jako hlavní

vykonával(a) jako vedlejší

nevykonával(a)

V kalendářním roce, který bezprostředně předchází uvedenému kalendářnímu čtvrtletí (při dokládání příjmů za 1. čtvrtletí uvádějte rok
předminulý), jsem činnost, z níž mám příjmy ze samostatné činnosti v ČR,
nevykonával(a)

Uveďte příjem z vedlejší činnosti pro měsíce rozhodného období, ve kterých
jste zaškrtl(a), že jste vykonával(a) vedlejší samostatnou činnost v ČR.

Měsíc

Příjem z vedlejší činnosti v ČR [Kč]

1.
2.
3.

vykonával(a)
Za předchozí kalendářní rok

Dále prosím zaškrtněte jednu z možností týkajících se vyřízení daňové povinnosti vůči FÚ a doplňte další údaje.

jsem podával(a) přiznání k dani z příjmů fyzických osob - výši příjmů si zjistěte na FÚ. K těmto příjmům uvádím pojistné za
uvedené období z činností, z nichž mám příjmy ze samostatné činnosti v ČR, které jsem nezahrnul(a) do jejich nákladů
v daňovém přiznání. Výše pojistných dokládám příslušnými potvrzeními.
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (kód as):

Kč

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (kód az):

Kč

jsem podával(a) čestné prohlášení – dosáhl(a) jsem celkového příjmu

Kč

mi byla stanovena daň paušální částkou – výši příjmů dokládám rozhodnutím FÚ
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J. Další příjmy ze zahraničí:

Uveďte příjmy za samostatné činnosti v zahraničí a příjmy ze zahraničí obdobné dávkám státní sociální podpory.
Měsíc

Příjem ze samostatné činnosti

Měna

Příjem z rodičovského příspěvku

Měna

Příjem z přídavku na dítě

Měna

1.
2.
3.

K. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob a jsou osvobozeny od této daně, a to po odpočtu výdajů vynaložených na
jejich dosažení, zajištění a udržení, a dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento
účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů. Obdobné příjmy ze zahraničí v částce,
v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny do příjmů v ČR:
Druh příjmu

Kód

Příjem přijatý v rámci plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí,
s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů
osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou,

d

která toto výživné nebo plnění přijala uvedený v § 4 odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmu
Výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků
bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů uvedené v §4 odst. 1 písm. o) zákona o daních

e

z příjmu
Příjmy z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného
papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let, a to v rozsahu a za podmínek,
za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů uvedené v § 4 odst. 1 písm. s)

p

Příjem v ČR [Kč]

Příjem ze zahraničí

Měna

3)

4)

4)

zákona o daních z příjmu
Příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle
zvláštního právního předpisu uvedené v § 4 odst. 1 písm. zd) zákona o daních z příjmu
Zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních právních předpisů
vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo
mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí uvedený

z

h

4)

v § 6 odst. 9 písm. m) zákona o daních z příjmů
Příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření
4)

uvedené v § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů
Odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci
nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření
a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a
nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky

i

o1

4)

uvedené v § 4 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů
Příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických
osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona
4)

o daních z příjmů uvedené v § 6 odst. 9 písm. f) zákona o daních z příjmů
Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy uvedené v § 6 odst. 9 písm. l)
zákona o daních z příjmů

4)

o2
o3

Potvrzení příjmu v ČR:
Razítko a podpis

Kód

Razítko a podpis

Kód

Razítko a podpis

Kód

Razítko a podpis

Kód

L. Zaškrtněte prosím jednu ze dvou následujících variant:
K formuláři

přikládám

nepřikládám Doklad o výši příjmu nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen.

M. Prohlášení osoby, jejíž příjmy se potvrzují:
V tomto potvrzení jsem uvedl(a) všechny informace o příjmech potřebných pro posouzení nároku na dávky státní sociální podpory.
Veškeré údaje uvedené v tomto potvrzení jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z uvedení
nepravdivých údajů vyplývaly.
Souhlasím se zjištěním výše příjmů na finančním úřadě, orgánech vyplácejících dávky nemocenského a důchodového pojištění, podporu
v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci, u zaměstnavatelů a dalších právnických a fyzických osob vyplácejících příjmy rozhodné
pro nárok na dávky.
Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.
V

.

dne

. 20

Podpis:

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete
na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
3)
4)

Pokud jste výživné pobíral(a) od některé z osob, která je v období nároku na dávku, k níž tento formulář dokládáte, společně posuzovanou osobou, doložte formulář Doklad
o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou.
Příjem v ČR je nutno potvrdit v tabulce Potvrzení příjmu v ČR.
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