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Výpočet mzdy pre rok 2019 

 
Výpočet mzdy pre rok 2019 bol doplnený o nové polia: 

 Daňový bonus na zaplatené úroky z RZD(§ 33a zákona o dani z príjmov)  

 Príspevok na rekreáciu – ide o peňažný príspevok  zamestnávateľa na rekreáciu 
zamestnanca 

 Príspevok na rekreačný poukaz – uvádza sa príspevok zamestnávateľa na nákup 
rekreačného poukazu pre zamestnanca 
 

Informácia pre používateľov, ktorí používajú  vlastné upravené reporty: 
v súvislosti so zavedením nových polí do výpočtu mzdy boli upravené viaceré tlačové zostavy napr. 
výplatné pásky, rekapitulácia a ďalšie. Je potrebné znovu si vytvoriť vlastný report. 

 
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane 

 
Do programu bola doplnená žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018. Žiadosť sa 
tlačí v inštalácii programu pre rok 2019. 
 

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti 
 
Do programu bol doplnený prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň platný pre rok 
2019. 
 

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO pre rok 2018 a pre rok 2019 
 
V priebehu roka 2018 boli zverejnené 3 vzory potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO. Potvrdenie, ktoré 
platilo do 31.05.2018 (POT39_5v17) a bolo vydané do tohto dátumu je platné. Potvrdenie, ktoré bolo 
platné od 01.06.2018 (POT39_5v18) a bolo vydané zamestnancovi na ktorého sa nevzťahuje 
aplikácia § 5 ods. 7 písm. p) a §52zu ods. 1 zákona o dani z príjmov, je platné a nemusí sa vydávať 
nové podľa nového vzoru.  

Nový vzor potvrdenia platného pre rok 2018 (POT39_5v18-ubytovanie), ktorý bol 
zapracovaný do verzie, obsahuje na riadku 13 sumu nepeňažného plnenia poskytnutého 
zamestnancovi na účely zabezpečenia ubytovania (§ 5 ods. 7 písm. p) a §52zu ods. 1 zákona o dani 
z príjmov).   
 
Do programu bolo zapracované aj potvrdenie platné pre rok 2019. 
 

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 
 
Do programu bolo zapracované ročné zúčtovanie dane za rok 2018. Vykonáva sa v inštalácii 
programu pre rok 2019.  
 Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy 2%.., 
ktoré platí pre RZD za rok 2018 je možné po vygenerovaní PDF dokumentu uložiť  – Súbor / Uložiť 
ako / PDF. Odporúčame ukladať potvrdenia do osobitného adresára.  Používateľ ho následne môže 
odoslať zamestnancovi e-mailom. 

U niektorých používateľov sa pri tlači tohto potvrdenia objavili po vytlačení tmavé pruhy. Tento 
problém sa dá odstrániť ak sa potvrdenie vytlačí ako obrázok. Pred tlačou je vtedy potrebné vykonať 
nasledujúce nastavenia: 
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