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MIKROCENZUS 1996
Příjmy jednotlivých členů domácnosti
Číslo kraje, okresu
Číslo domácnosti (pagina)
Pořadové číslo osoby

1. Údaje o hlavním zaměstnání, důchodu
801 Postavení

1 - zaměstnanci v běžném pracovním poměru
2 - zaměstnanci ve vlast. podniku, společníci s.r.o.

5 - samostatně činní - bez zaměstnanců
6 - členové produkčních družstev

3 - ost. zaměstnanci (krátkodobí, smluvní, domácí, učni) 7 - pomáhající rodinní příslušníci
4 - samostatně činní - se zaměstnanci
802 Zaměstnání - profese (uveďte co nejpodrobnější popis práce)
..........................................................................................................................................................................................................
................
803 Zaměstnavatel (uveďte podrobný popis činnosti, tj. druh výroby nebo služby, příp. všeobecně známý název firmy)
..........................................................................................................................................................................................................
................
804 Odhad průměrné týdenní pracovní doby v hod.
(vč. přesčasů a práce o sobotách a nedělích)

hlavní činnost

805

vedlejší činnost

806 Druh důchodu

1 - starobní
2 - plný invalidní
807 Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 1996

3 - částečný invalidní
4 - vdovský, vdovecký
1 - žádné

5 - sirotčí
6 - souběh důchodů
2 - typ A
3 - typ B

899 Kontrolní součet (ř. 801 až 807)

2. Peněžní příjmy za rok 1996
A. Mzda z hlavního zaměstnání, nemocenské - za všechny osoby, které byly v pracovním a obdobném poměru
Měs.

Kč

Měs.

Kč

901 Mzda z hlavního zaměstnání (vč. mzdy za přesčasy, příplatk hrubá
902

čistá

903 Jiné příjmy z hlavního zaměstnání - hrubé (prémie, mimořádné odměny, třináctý plat apod.)
904 Nemocenské, peněž. pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena
B/a Jiné příjmy ze závislé činnosti - za osoby bez daňového přiznání

905 Příjmy z vedlejšího zaměstnání, odměny domácích zaměstnanců, příjmy z dohod o pracovní činnosti aj. - hrubé
B/b Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - za osoby vyplňující daňové přiznání typ A

906 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů - ř. 38 daňového přiznání
907 Základ daně - ř. 41 daňového přiznání
909 Kontrolní součet (ř. 901 a 907)

Poznámky a sdělení:

Měs.

Kč

2. Peněžní příjmy za rok 1996 - dokončení
B/c Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání, kapitálové příjmy - za osoby vyplňující daňové přiznání typ B

911 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů - ř. 45 daňového přiznání
912 Příjmy z podnikání - ř. 80 (81) nebo 96 (97) daňového přiznání
913 Příjmy z kapitálového majetku - ř. 98 daňového přiznání
914 Příjmy z pronájmu budov, bytů, nebytových prostor, strojního zařízení, půdy apod. - ř. 109 (110) daňového přiznání
915

- z toho příjmy z pronájmu půdy

916 Ostatní příjmy - ř. 113 daňového přiznání
917 Základ daně - ř. 128 daňového přiznání
C. Sociální příjmy

Měs.

Kč

Měs.

Kč

918 Důchody
919 Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
920 Dávky státní sociální

přídavky na děti

921

sociální příplatek

922

příspěvek na bydlení

923

příspěvek na dopravu

924

rodičovský příspěvek

925

zaopatřovací příspěvek

926

dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné

927 Jiné sociální příjmy (různé dávky sociální péče, jednorázové příspěvky vyplácené obecními úřady)
D. Ostatní příjmy - neuvedené v části A až C

928 Čisté ostatní příjmy ze zaměstnání (odstupné, dohody o provedení práce a autorské honoráře zdaňované zvl.sazbou)
929 Příjmy z kapitálového majetku (dividendy aj. požitky z cenných papírů, podíly na zisku společníků s.r.o. apod.)
930 Příjmy z prodeje

nemovitostí

931

movitých věcí

932

akcií aj. cenných papírů

933 Příjmy z pronájmu budov, bytů, nebytových prostor, rekreačních objektů, strojního zařízení
934 Příjmy z pronájmu půdy
935

Příjmy od pojišťoven penzijní připojištění, plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku

936

plnění z jiných druhů pojištění (nemovitostí, motorových vozidel, úrazové aj.)

937 Příjmy od občanů

příležitostné příjmy za práce a služby, jež nejsou součástí podnikání

938

dary, dědictví, alimenty, příspěvek na výživu od manžela bydlícího odděleně aj.

939 Ostatní příjmy od organizací (pomoci a podpory od neziskových organizací, důchody ze zahraničí,
999 Kontrolní součet (ř. 911 a 939)

Měs.

Kč

