
Daňové priznanie k dani z 

príjmov za rok 2018



Daň z príjmov PO
Program UCT obsahuje robustnú podporu na zostavenie a podanie 

daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Podpora má tieto súčasti:
• úpravu definície vo väzbe na účtovné doklady

• základný automatický výpočet riadkov DP

• aktualizácia s interakciou s účtovnými dokladmi celého roka a s možnosťou 

tlače obsiahleho dokumentu preukazujúceho postup zostavenia DP

• tlač DPPO v listinnej podobe

• vygenerovanie XML s následným podaním cez eDane alebo portál FSSR.



Daň z príjmov PO
Podpora pre zostavenie priznania k dani z príjmov PO

•Definícia
•Súčasťou distribučnej sady je základná definícia DPPO (obsahuje názvy 

riadkov, prepojenie do PDF/FDF a XML)

•Takmer všetky údaje sú nastavené ako údaje s priamym vstupom

•Údaje, pri ktorých záväzná metodika určuje účtovanie, sú nastavené ako 

vypočítavané s uvedením príslušného účtu (napr. 513)

•Tam, kde interná metodika účtovania umožní získanie údajov do 

jednotlivých riadkov priznania na základe účtu, druhu dokladu, ... , je možné 

toto do definície zapísať

•Zostavenie priznania

•Má možnosti:
•Úprava definície priznania

•Výpočet a aktualizácia hodnôt priznania

•Ku každému údaju je možné zapísať si vlastný komentár  (napr. k 

metodike získania daného údaja)

•Tlač poznámok (komentárov) k zostaveniu DP

•Tlač priznania cez PDF/FDF

•Vygenerovanie a podanie XML











Jednotlivé údaje (riadky DP)  môžu byť typu

•Súčet

–Popis je priamo v okne pre aktualizáciu
•Konštanta

•Priamo zadávané údaje
–Typu Numeric, Character, Date, Logical

•Bez hodnoty
–Riadok je informatívny – v dátach je pre lepšiu orientáciu pri aktualizácii





Tlačidlo „Iné“



Zostavenie daňového priznania





Postupné kroky k zostaveniu a podaniu DP







Program vyplní, čo sa mu podarí



Tu sa zobrazuje, čo sa dá s údajom robiť



Ak riadok vznikol výpočtom z dokladov, 

tu sa môže znova prepočítať alebo si 

môžeme prezrieť doklady, upraviť 

hodnotu ...



Ak sa pri prepočte stlačí a podrží CTRL, 

tak sa zobrazia doklady, z ktorých sa 

údaj vypočítal



Ak riadok vznikol výpočtom z dokladov, 

tu si môžeme znova prezrieť doklady, 

upraviť hodnotu, spraviť výber, ...



Automaticky sa aktivoval filter na 

základe údajov v definícii DP



Doklady môžeme priamo 

označením vyberať

... a následne nechať 

zobraziť iba vybraté



Zobrazené doklady si môžeme 

vytlačiť ako prílohu k zostaveniu DP





Po návrate program spočíta obraty 

vybraných dokladov a súčet ponúkne 

na priamy zápis do DP



Ku každému riadku si môžeme zapísať 

vlastný komentár k získaniu údaja v 

danom riadku



V tejto fáze si môžeme pripraviť údaje pre 

zvýšenie / zníženie základu dane podľa 

§17 ods.19 (vybrané náklady / výnosy na 

základe zaplatenia)



Príklad definičnej tabuľky pre výpočet 

tohto typu korekcie





Vlastná korekcia sa vypočíta v zostave 

„Oprava základu DP“



Základné parametre pre výpočet 

korekcií



Ku každému riadku si program nájde 

zodpovedajúce doklady a určí, či daný 

náklad je alebo nie je uhradený v 

príslušnom zdaňovacom období.



Ku každému typu korekcie vznikne samostatná zostava.

Tento typ korekcie (nezaplatené náklady) pôjde do riadku 140 DP



Analýza výnosov z predaja licencií ...



Táto korekcia (Nezaplatené výnosy) 

pôjde do riadku 290 DP



Táto korekcia (dodatočne zaplatené 

náklady) by šla do riadku 270 DP



...a táto korekcia (dodatočne zaplatené 

výnosy) by šla do riadku 180 DP



Teraz sa môžeme vrátiť k DP a upraviť 

príslušné riadky na základe zostáv z 

„Opravy základu dane“



... do riadku 140 zapíšeme sumu 

nezaplatených nákladov



Po zapísaní všetkých korekcií je 

potrebné nechať nanovo prepočítať 

súčtové riadky



Vlastné komentáre si môžeme vytlačiť 

ako prílohu k zostaveniu DP





Tu si môžeme vytlačiť DP v listinnej 

forme (pre interné použitie) použitím 

FDF/PDF z FSSR







Tu si môžeme vytvoriť DP v XML forme 

vhodnej na priame elektronické podanie



Štandardné podanie DPPO v XML.

DPPOv18 zatiaľ nie je ani v eDane 

ani na portáli FSSR
(stav k 27.01.2019)



Podobne ako pri DPH aj tu si 

môžeme vytvoriť príkaz na úhradu 

dane v rôznych formách ...



Program pripraví platobné 

údaje a ponúkne viac 

možností, ako PP vytvoriť



Zobrazenie QR kódu je 

vhodné, ak účtovník priamo 

uhrádza daň



Tlač na papier aj s QR kódom je 

vhodná, ak účtovník dáva podklad 

na úhradu dane finančníkovi



Odoslanie mailu s platobnými 

inštrukciami je vhodné pre 

účtovné firmy



Program pripraví text aj 

prílohu mailu, ten môžeme 

upraviť a odoslať.



O úspešnom odoslaní mailu 

program informuje



U príjemcu potom mail 

vyzerá takto ...



... I s rozbaleným 

QR kódom



V tejto voľbe si môžeme vytlačiť 

rôzne zostavy týkajúce sa 

spracovania DP, napr. oznámenie o 

výške dane





Obsah a forma týchto zostáv / 

dokumentov sa môže užívateľsky 

upravovať v reportoch



Na tvorbu alebo úpravu 

reportov je však potrebné 

mať aspoň základné znalosti 

práce s reportami vo VFP.




