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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 DP vo väzbe na účtovné doklady

• výpočet podkladov pre opravu základu pre nezaplatené vybrané náklady a výnosy

• 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

• Zaúčtovanie vybraných riadkov z daňového priznania

• Vytvorenie podkladov na úhradu dane

• Tlač sprievodných dokumentov



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 a základné zaúčtovanie)

•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

•Ku každému riadku , pri ktorom to má obsahový zmysel, je možné 

zadefinovať predkontáciu pre zaúčtovanie daňového priznania

•Do definície platnej pre nový rok je možné prevziať individuálne 

nastavenia (účtovanie, prevzatie obsahu z určených účtov,...) z definície 

platnej pre minulý rok. Program si nájde definície na ekvivalentných 

riadkoch definície pre minulý rok, i keby sa čísla riadkov pomenili.



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

•Zostavenie priznania

•Má možnosti:
•Úprava definície priznania

•Úprava definície opravy základu dane

•Oprava základu dane

•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 v listinnej forme

•Vygenerovanie a podanie XML

•Zaúčtovanie daňovej povinnosti / daňového priznania

•Vytvorenie PP na úhradu dane

•Tlač sprievodnej dokumentácie



Vlastnú definíciu 

daňového priznania 

nájdeme v číselníkoch



Zvolíme rok ...



... a zobrazí sa definícia 

pre zostavenie DP



Jednotlivé riadky – resp. 

údaje k nim patriace -

môžu byť rôznych typov ...



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



Definícia súčtových riadkov je 

značne komplikovaná, ale 

všetky riadky sú nadefinované 

v distribučnej sade



Tlačidlo „Iné“



V nasledujúcich 

rokoch je 

možné takto 

jednoducho 

preniesť vlastné 

definície 

výrazov a 

účtovania do 

nových tlačív



Pre riadky, u ktorých to má 

zmysel, môžeme zadať 

predkontáciu pre zaúčtovanie



Ak postačí zadanie 

účtov, môžeme ich 

zapísať priamo
Ak treba určiť aj 

strediská ...



... a tu môžeme 

zadať všetky 

atribúty 

účtovania



Táto voľba umožní zobraziť iba 

riadky, ktoré sa budú účtovať



Zostavenie daňového priznania





Postupné kroky k zostaveniu a podaniu DP



V prvom kroku si môžeme pripraviť údaje 

pre zvýšenie / zníženie základu dane 

podľa §17 ods.19 (vybrané náklady / 

výnosy na základe zaplatenia)



Vlastnú definíciu pre výpočet tejto 

korekcie nájdeme priamo v spracovaní 

DPPO alebo v číselníkoch ...



Príklad definičnej tabuľky pre výpočet 

tohto typu korekcie





Vlastná korekcia sa vypočíta v 

samostatnej voľbe pri spracovaní DP 

DPPO



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 

(automaticky) do riadku 140 DP



Analýza výnosov z predaja licencií ...



Táto korekcia (Nezaplatené výnosy) 

pôjde (automaticky) do riadku 290 DP



Táto korekcia (dodatočne zaplatené náklady) 

pôjde (automaticky)  do riadku 270 DP



...a táto korekcia (dodatočne zaplatené výnosy) 

pôjde (automaticky) do riadku 180 DP



V druhom kroku necháme vypočítať alebo 

nastaviť hodnoty jednotlivých riadkov



Ak už sme predtým výpočet vykonali, 

program ponúkne nasledujúce možnosti

Počas výpočtu sa okrem iného 

presunú do potrebných riadkov aj 

korekcie z predchádzajúceho kroku



Po skončení výpočtu môžeme pripravené 

dáta prezerať a upravovať



Program vyplní, čo sa mu podarí



Tu sa zobrazuje, čo sa dá s 

údajom robiť

Tu sa 

zobrazuje 

komentár ku 

vzniku údaja



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



Visuálne si môžeme skontrolovať 

prenos dát zo zostavy „Oprava 

základu dane“, prípadne dáta upraviť



Ak sme manuálne opravili alebo zadali 

hoci i jediný údaj, 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 zo zdrojov FSSR







Tu si môžeme vytvoriť DP v XML forme 

vhodnej na priame elektronické podanie



Štandardné podanie DPPO v XML.



Podobne ako pri DPH aj tu môžeme 

nechať zaúčtovať údaje z DP 

automaticky



Po automatickom vytvorení 

dokladu je ďalší postup podobný 

ako pri importe dávok



Rovnako aj tu môžeme dáta pred 

zaúčtovaním upraviť, skontrolovať, ...





... na záver účtovania –

štandardný protokol



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.




