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Trieda Hlásenie a preh ľad o dani 
 

• Upravený xml súbor  Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti..... 
• Doplnený nový formulár Hlásenia..... strana 1., strana 2., IV. časť a V. časť 
• Doplnené nové atribúty o príspevkoch na SDS (II. pilier). 

 
Vytvorenie výkazu: 
 
1 – kliknúť na nový záznam a po otvorení formulára vybrať : 
Typ výkazu = ročný, doplniť rok 2013 
Druh prehľadu  = riadny 
Doplniť dátum ročného zúčtovania dane 
Podľa potreby aktualizovať ostatné atribúty (napr. tel. číslo) 
 

 
 
2 – Spustiť funkciu „Vytvorenie dokladu“ 
Po napočítaní dát v položkách výkazu do stĺpca r.8Q doplňte uhradenú výšku preddavkovej dane 
spolu za rok 
 

 
 
 
3 – Vytvoriť elektronický súbor a tlač výkazu 
Spustiť funkciu tlač. V dialógovom okne vybrať tlač príslušnej strany hlásenia 
Pri tlači 2. Strany zakliknúť elektronický výstup. Po vytvorení elektronického výstupu sa program 
presmeruje na eDane, kde ešte môžete vykonať niektoré opravy, podľa kontrol daňového úradu. 
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Zaradenie zamestnanca 
 
Aktualizácia šablón: 
 
 - 210953 Rozhodnutie o plate         
 - 210157 Platový dekrét DFNsP       
 - 211959 Platový dekrét DFNsP 2 
 - 211955 Dohoda o mlčanlivosti    
 - 212020 Dohoda o nadč. a prac. poh. podľa KZ 
 
 
 
Karta zamestnanca – úprava šablóny „Vyhlásenie na z danenie príjmov fyz. osôb“ (210985) 
 

• Úprava šablóny Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovník a 
daňového bonusu podľa § 36 ods.6 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

V časti II. sa upravilo zobrazovanie uplatňovania nezdaniteľnej časti v prípade, keď si 
zamestnanec v priebehu roka neuplatňuje nezdaniteľnú časť, ale o uplatnenie požiada v ročnom 
zúčtovaní dane. 
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(*UDF) Správcovia systémov s UDF formulármi  
 
Pri pridaní a úprave atribútov na formulár triedy  

• Karta zamestnanca 
• Zaradenia zamestnanca 
• Rodinný príslušník 

Je potrebné upraviť si UDF formuláre podľa vzoru v knižnici UDF.PBL, ktorá je súčasťou distribúcie 
 
Zoznam skratiek 

• ZL  Zamestnávateľ 
• ZC  Zamestnanec 
• KZ  Karta zamestnanca 
• VM  Vypočítané mzdy 
• RP  Rodinní príslušníci 
• ZZ  Zaradenie zamestnanca 
• PR  Predspracovanie miezd 
• HOZP  Hromadné oznámenie ZP 
• RLFO  Registračný list fyzickej osoby 
• HRLFO Hromadný registračný list fyzickej osoby 
• PZ  Paušály a zrážky 
• ZKZ  Zmeny Karty zamestnanca 
• RZD  Ročné zúčtovanie dane 
• KPM  Konštanty pre mzdy 
• RZZP  Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 
• HV  Hromadný vstup 
• HM  Hrubé mzdy 
• DPDF  Druhy platieb do fondov 
• SMZ  Sumy mzdových zložiek 
• HMC  Hrubé mzdy C 
 

 
 
Osobné údaje na obrázkoch nie sú skutočné. 
 
 


