Příloha č. 1 / list číslo

/ / listů celkem

Tiskopis je povinnou přílohou tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny
C Z
otisk podacího razítka finančního úřadu

POČET ZAMĚSTNANCŮ ke dni 1. 12. 2017
(§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

01 Plátce daně
Jméno(-a)
02 Sídlo/Místo pobytu plátce daně
Obec
PSČ

Č. ř.

Název právnické osoby

Příjmení

Ulice

/ Č. orientační

Č. popisné

03

04

05

06

07

Název místa
výkonu práce

Počet
zaměstnanců

Název obce

Kód obce
(ZÚJ)

Název území okresu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
V případě, že nebude pro Vaše údaje tento tiskopis „Počet zaměstnanců“ dostačující, vyplňte, prosím, další. Nevyplněné řádky proškrtněte.
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PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘÍLOZE K VYÚČTOVÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o podepisující osobě:

Typ podepisující osoby: Kód podepisující osoby:

Jméno(-a)

Příjmení

Datum narození

Název právnické osoby

Evidenční číslo osvědčení daňového poradce

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a)
Příjmení

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:

IČ právnické osoby

Vztah k právnické osobě

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

POKYNY
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu – vyplňte v předtištěném rámečku zbývající část oficiálního názvu místně
příslušného finančního úřadu (správce daně), v jehož územním obvodu máte v době podání adresu místa pobytu nebo sídlo.
Územní pracoviště v, ve, pro - vyplňte název územního pracoviště, na kterém je umístěn spis plátce daně/plátcovy pokladny.
Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny - uveďte přidělené Daňové identifikační číslo (DIČ).
01 Plátce daně - uveďte, jste-li právnická osoba, název právnické osoby, právní formu (včetně dodatku označujícího její právní formu nebo
dovětku „v likvidaci"). Uveďte, jste-li fyzická osoba, své jméno a příjmení, případně obchodní firmu, jestliže jméno a příjmení není současně
obchodní firmou (§ 425 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
02 Sídlo / Místo pobytu plátce daně - uveďte, jste-li právnická osoba, adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do
jiného zákonem stanoveného rejstříku. Uveďte, jste-li fyzická osoba, adresu místa pobytu.
03 Název místa výkonu práce - uveďte název místa výkonu práce, kterým je místo v obci uvedené v pracovní smlouvě zaměstnance. Je-li
v pracovní smlouvě uvedeno jako místo výkonu práce území více obcí, nebo jde-li o zaměstnance na základě dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr nebo zaměstnance ve smyslu § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon"), bez pracovněprávního vztahu, použije se pro účely vyplnění přehledu jako místo výkonu práce místo pobytu nebo sídlo plátce daně
(zaměstnavatele), popřípadě plátcovy pokladny. V případě odměny, která je vyplácena za výkon pěstounské péče uvede úřad práce do místa
výkonu obec, kde je práce pěstouna vykonávána. Při souběhu příjmů od téhož zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy a jiných příjmů
(např. odměny člena orgánu právnické osoby) se zaměstnanec zařadí podle místa výkonu práce v pracovní smlouvě. Při souběhu dvou a více
pracovních smluv u téhož zaměstnavatele se zaměstnanec zařadí na základě pracovní smlouvy s převažujícím úvazkem nebo převažující výší
příjmů. Místo „pravidelného pracoviště" pro účely aplikace zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, není rozhodné.
04 Počet zaměstnanců - uveďte počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období,
kteří mají příjmy podle § 6 zákona. Do tohoto počtu nezahrnujte pouze zaměstnance, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle
zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
05 Název obce - uveďte název obce, na jejímž katastrálním území je umístěno místo výkonu práce.
06 Kód obce (ZÚJ) - uveďte kód obce (ZÚJ - základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 276/2017 Sb.,
o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
07 Název území okresu - uveďte název území okresu, v němž se nachází místo výkonu práce. U obcí Praha, Brno, Ostrava a Plzeň je název
totožný s názvem obce.

