
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 

 

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti  a Ročné zúčtovanie 

preddavkov na daň (RZD) sa vždy tlačí a vykonáva v danom účtovnom roku, za ktorý vykonávame RZD – teda 

pre vytlačenie žiadosti o vykonanie RZD / vykonanie RZD za rok 2022 je potrebné mať otvorený účtovný rok 

2022. 

 

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti pre rok 2022 je 

zamestnanec povinný aj s náležitými prílohami odovzdať svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 15.2.2023. 

 

Žiadosť o vykonanie RZD je možné vytlačiť v danom účtovnom roku (v našom prípade v roku 2022) cez menu 

Mzdy - Mzdy zamestnancov. V tomto okne si zobrazíme Výpisy (cez klávesovú skratku CTRL + V alebo pravé 

tlačidlo myši Výpisy), časť Daňový úrad - Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. 

Zamestnancom, ktorý nepodali do 15.2.2023 Žiadosť o vykonanie RZD je potrebné vytlačiť Potvrdenie o príjme, 

preddavkoch na daň, daň. bonuse: 

 

Zamestnancom, ktorí požiadali o vykonanie RZD sa Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonáva cez Výpisy, 

časť Daňový úrad – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Následne sa zobrazí filter, kde si vyberieme 

zamestnanca, ktorému chceme vykonať RZD. Po potvrdení sa zobrazí okno pre Ročné zúčtovanie preddavkov 

na daň: 

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/rocne-zuctovanie-dane-2022
https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/rocne-zuctovanie-dane-2022
https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/rocne-zuctovanie-dane-2022


 

V prípade, že zamestnanec doručil aj potvrdenie o príjme od iného zamestnávateľa, môžeme túto čiastku zadať 

v stĺpci „z potvrdení / korekcia“.   

Daňové bonusy na deti je možné upraviť po kliknutí na tlačidlo „Deti“. Kliknutím na „Prehľad výpočtu bonusu“ 

sa zobrazí tlačová zostava s podrobnými informáciami o výpočte nároku na daňový bonus na deti. 

 

Po potvrdení ročného zúčtovania sa zobrazí tlačová zostava o vykonanom RZD: 

 

 



Informáciu o dátume vykonaného RZD a výsledku RZD je možné nájsť v personálnych údajoch zamestnanca 

v danom účtovnom roku (v našom prípade v roku 2022): 

 

 

Poznámka: v prípade, že chceme zrušiť vykonanie RZD je potrebné zmazať dátum vykonania RZD, výslednú 

čiastku a zrušiť príznak ✓ o vykonaní RZD.  

 

Po vykonaní RZD u všetkých zamestnancov, ktorí o to požiadali je potrebné preniesť výsledok RZD do 

aktuálneho účtovného roku (v našom prípade rok 2023). Otvoríme aktuálny rok 2023 a výsledok RZD 

prenesieme v aktuálnom účtovnom roku 2023 cez menu Firma – Import údajov z predch. roku – tlačidlo 

„Aktualizácia RZD“. 

 

Výsledok RZD sa pri výpočte mesačnej mzdy prenesie po stlačení F9 na riadku Ročné zúčtovanie dane (alebo 

klikutí na ...):   


