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Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

01 Daňové identifi kační číslo

02 Číslo účastníka důchodového spoření

P O J I S T N É  PŘ I Z N Á N Í
k pojistnému na důchodové spoření podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

za pojistné období (kalendářní rok)                                dále jen  „(POJP)“

 C Z

Otisk podacího razítka fi nančního úřadu

04 Toto pojistné přiznání zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, 
která byla uplatněna u správce pojistného před uplynutím neprodloužené lhůty1)

opravnéřádné dodatečné
03 POJP 1) 

Důvody pro podání dodatečného 
pojistného přiznání zjištěny dne

ano ne

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení 07 Rodné příjmení 08 Jméno(a)

09 Titul 10 Státní příslušnost 11 Číslo pasu

Adresa místa pobytu
12 Obec 13 Ulice / část obce  14 Číslo popisné / orientační

15 PSČ 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Poplatník pojistného / osoba oprávněná k podpisu 

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis
Poplatníka pojistného / osoby oprávněné k podpisu

05 Zahraniční zaměstnavatel 1) 

1) Označte křížkem odpovídající variantu



4. ODDÍL – Placení pojistného

2. ODDÍL – Údaje o základu pojistného a pojistném na důchodové spoření ( dále jen „pojistné“)

440 Dílčí základ pojistného ze závislé činnosti

441 Úhrn dílčích základů pojistného ze samostatné výdělečné 
 činnosti (SVČ) a ze závislé činnosti vykonávané 
 pro zahraničního zaměstnavatele

442 Výpočet dílčího základu pojistného ze SVČ a ze závislé
 činnosti vykonávané pro zahraničního zaměstnavatele 

443 Pojistné ze SVČ a ze závislé činnosti vykonávané 
 pro zahraničního zaměstnavatele (5 % z ř. 442) 

 poplatník fi nanční úřad

447 Úhrn poplatníkem zaplacených částek na pojistném

448 Přeplatek připadající na poplatníka podle § 28 
 odst.1 písm. a) zákona 
 DIČ  plátce

 449 Rozdíl mezi pojistným a úhrnem zaplacených částek 
 a přeplatků (ř. 443 – ř. 447 - ř. 448)

 poplatník fi nanční úřad

2

3. ODDÍL – Dodatečné pojistné přiznání

444 Poslední známé pojistné z dílčího základu pojistného
 ze SVČ a ze závislé činnosti vykonávané pro zahraničního  
 zaměstnavatele
445 Zjištěné pojistné ze SVČ a ze závislé činnosti vykonávané
 pro zahraničního zaměstnavatele   

446 Rozdíl řádků (ř. 445 – ř. 444): zvýšení (+) částka   
 pojistného se zvyšuje, snížení (–) částka pojistného se snižuje

 poplatník fi nanční úřad


