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8. Důchodový	věk

Stanovení	důchodového	věku	podle	§	32	zákona	č.	155/1995	Sb.
Důchodový	věk	pojištěnců	narozených	v	období	let	1936	až	1971

Rok	narození

Důchodový	věk	činí	u

Muži
žen	s	počtem	vychovaných	dětí*)
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Vysvětlivky: „r“ – znamená rok

„m“ – znamená kalendářní měsíc

*) ...
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	4.	Reverse charge – jiný členský stát (JČS)
	4.1	��Přiznání k DPH – pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS (ř. 3, 4, 43, 44) – včetně kontrolního hlášení 
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