SP 04

Vstupní dotazník
pro měsíční zjišťování

Registrováno
ČSÚ ČV 13/04
ze dne 25. 4.2003
IKF 700003

v roce 2004
Vyplněný dotazník laskavě doručte
do 30. ledna 2004 na uvedenou adresu:

Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry,
číselníky a aktuální statistické informace na:

ČSÚ - příslušnému odboru gesčního zpracování

www.czso.cz

Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2004. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana individuálních údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení

Podpis

Telefon

Výkaz
sestavil:

Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.

Vyplnění záhlaví dotazníku:
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly

D006

AKTIV

Označte křížkem políčko, které nejvíce odpovídá Vaší situaci
Firma je aktivní (tzn., že v současné době realizuje tržby (příjmy) za vlastní výrobky, služby a zboží, pravidelně
či nepravidelně)

1

Pokračujte ve vyplňování dalších oddílů dotazníku.

Firma není aktivní z důvodu:
- zatím nezačala podnikat
Vyplňte oddíl D009, do komentáře uveďte předpokládaný termín zahájení činnosti.
Do té doby nemusíte zasílat měsíční dotazníky.

- dočasně přerušila podnikání
Vyplňte oddíly D009, 024 a 025, do komentáře uveďte předpokládaný termín zahájení činnosti.
Do té doby nemusíte zasílat měsíční dotazníky.

- skončila s podnikáním
Dotazník dále nevyplňujte a zašlete jej zpět příslušnému pracovišti statistiky spolu s měsíčními dotazníky.

- jiné
V komentáři uveďte podrobněji důvody neaktivity. Na dalším postupu se případně dohodněte s pracovníkem statistiky.
© 25.09.2003
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D009
Převažující činnost
Popište slovně co nejpodrobněji činnost, kterou provozuje Vaše firma. V případě, že provozujete více činností, jako první
uveďte tu, kterou považujete za převažující (tj., kterou se zabývá nejvíce zaměstnanců, resp. ze které máte nejvyšší
tržby, marži). V případě obchodu uveďte, zda se jedná převážně o velkoobchod či maloobchod a sortiment
prodávaného zboží.
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OKEC S

2
Vyplní statistika

024

Tržby (příjmy) za prodej
vlastních výrobků, služeb
a zboží

Čís.
řád.

Tržby (příjmy) vč. DPH
v tis. Kč

Tržby (příjmy) bez DPH
v tis. Kč

DPH
v tis. Kč

a

1

2

3

96024
Měsíc
Leden

01

Únor

02

Březen

03

Duben

04

Květen

05

Červen

06

Červenec

07

Srpen

08

Září

09

Říjen

10

Listopad

11

Prosinec

12

Rok 2003

99

024
Uveďte tržby (příjmy) za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v jednotlivých měsících roku 2003.
Jednotky účtující v podvojném účetnictví uvedou do sl. 2 rozdíl obratů strany Dal minus Má dáti účtů 601, 602 a 604. Jednotky
účtující v jednoduchém účetnictví uvedou příjmy za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží. Ve sloupci 3 se uvádí pouze
DPH vztahující se k tržbám (příjmům) ze sloupce 2. Součet hodnot ve sloupcích 2 a 3 se musí rovnat hodnotě ve sloupci 1.
Neplátci DPH uvedou tržby (příjmy) ve sloupcích 1 a 2 ve stejné výši. Plátci DPH vykáží i tržby (příjmy) z činností, které této dani
nepodléhají (například vývoz).
V případě sdružení fyzických osob uveďte pouze tržby (příjmy) vztahující se k IČO Vaší osoby.
Do tržeb nezahrnujte prodej dlouhodobého majetku ani výnosy (příjmy) z finančních operací. Pokud nákup nemovitosti určené
pro další prodej účtujete jako nákup a prodej zboží či nákup a prodej investic, do tržeb (příjmů) uveďte pouze rozdíl mezi
hodnotou, za kterou byla nemovitost nakoupena a hodnotou, za kterou byla prodána.
Pokud nemáte k dispozici přesná čísla, uveďte odhad. Částky uvádějte v tis. Kč, vykazované údaje musí být celočíselné,
tj. bez desetinných míst.
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D054

DPH

Je Vaše firma plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)?

(Označte křížkem odpovídající políčko)

ANO

1

NE

025

Ukazatele o práci
03025

Čís.
řád.

Evidenční počet zaměstnanců ve
fyzických osobách (osoby v pracovním
nebo služebním poměru k firmě)

Počet pracujících majitelů firmy a
spolupracujících členů domácnosti

a

1

2

K 31. 3. 2003

01

K 30. 6. 2003

02

K 30. 9. 2003

03

K 31. 12. 2003

04

Kontrolní součet (ř. 01 až ř. 04)

99

025
sl.1: Uveďte evidenční počet zaměstnanců Vaší firmy k uvedeným datům v roce 2003 bez ohledu na délku jejich pracovního
úvazku. Pokud jste k uvedeným datům nezaměstnávali žádné osoby, uveďte do příslušného políčka 0.
V případě sdružení fyzických osob uveďte počet zaměstnanců vztahující se k IČO Vaší osoby.
sl.2: Uveďte počty majitelů, kteří se pravidelně zúčastňují práce ve firmě. Jde o osoby samostatně výdělečně činné. Uveďte i
spolupracující členy domácnosti majitele (manžel resp. manželka a děti po ukončení povinné školní docházky), kteří se podílejí na
práci ve firmě, přitom však k ní nejsou v pracovním poměru. Majitel a spolupracující členové jejich domácnosti uvedení ve sl.
2 nesmí být zároveň zahrnuti do sl. 1.

KOMENTÁŘ
Uveďte vysvětlení neobvyklého vývoje sledovaných ukazatelů ve sledovaném měsíci v porovnání s předchozími obdobími.

