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Táto časť sa vypĺňa iba, ak hlásenie podáva
zástupca, dedič alebo správca konkurznej podstaty.

Uvádza sa tu
celková zrazená
daň bez DB.

Napočítajú sa tu
všetky zdaniteľné
príjmy za
predchádzajúci rok.

Uvádza sa
nedoplatok
alebo preplatok
z RZD za minulý
rok. Preplatok
sa uvedie iba
do sumy z
riadku 1.
Neuvádza sa tu
výsledok z RZD
za rok 2019,
ten bude
zúčtovaný v
mzdách 2020.

Vysporiadanie
dane z min.
období, OLYMP
to nevypĺňa.

Súčtový riadok

Súčtový riadok

Vyplatený DB,
najviac do sumy
rozdielu riadku 4
a 5.
Vyplatená zam.
prémia, najviac
do sumy rozdielu
riadku 4, 5 a 6.
Vyplatený DB na
úroky, najviac do
riadku 6.

Rozdiel riadkov 8 a 9.

Odvedené
preddavky za
celé obdobie.
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Celkovo
vyplatený DB
na deti.

Vyplatený DB na deti,
ktorý sa skompenzoval
s preddavkovou daňou.

DB na deti vyplatený z
prostriedkov zamestnávateľa.

Celkovo
vyplatený DB
na úroky.

Vyplatený DB na úroky,
ktorý sa skompenzoval
s preddavkovou daňou.

DB na úroky vyplatený z prostriedkov
zamestnávateľa.

V časti IV. a V. sú rozdelení zamestnanci podľa toho, či im zamestnávateľ vykonal RZD alebo nie.
V časti IV. sa uvádzajú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nerobil RZD. Nachádzajú sa tu informácie
o zamestnancoch, o ich úhrne príjmov, odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie, zrazená daň,
informácie o vyplatenom daňovom bonuse a počte detí a uplatnenej NČZD.
Časť V. obsahuje všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal RZD. V tejto prílohe tiež
nájdete informácie o zamestnancoch, ich úhrne príjmov, zaplatených odvodoch do poisťovní, vyplatenej
NČZD, zrazených preddavkoch na daň, uplatnenej NČZD na manžela (manželku), NČZD na kúpeľnú
starostlivosť, zaplatenom príspevku na DDS, výške zamestnaneckej prémie, výške daňového bonusu na
deti a na zaplatené úroky a celkový výsledok RZD.
Ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných vzťahov, musí byť v prílohe Ročného
hlásenia vykázaný iba jedenkrát.
Ak sa jeho pracovné vzťahy stretli v rámci jedného mesiaca (napr. 15. 7. končila dohoda
o pracovnej činnosti a od 16. 7. začal pracovať na hlavný pracovný pomer), musia byť tieto pracovné
vzťahy zaevidované každé pod novým osobným číslom, ale previazané cez voľbu Súbežný pracovný
pomer.
Ak sa pracovné vzťahy nestretli v rámci mesiaca (napr. jedna dohoda o pracovnej činnosti skončila 31.
5. a nová začala 1. 6.) stačí, aby boli tieto pracovné vzťahy zaevidované pod 1 osobným číslom. Ak tak
evidované neboli, t. j. každý pracovný vzťah mal samostatné osobné číslo, je potrebné ich prepojiť
dodatočne, cez voľbu Súbežný pracovný pomer.
Potvrdenie o podaní hlásenia potvrdzuje daňový úrad, ak zamestnávateľ odovzdáva Hlásenie
osobne. Ide len o takých zamestnávateľov, ktorí neodosielajú hlásenie elektronicky. Ak je hlásenie
podané elektronicky alebo poštou, vtedy daňový úrad tento dokument nepotvrdí.
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4 RZD v OLYMPE
V tejto časti si bližšie popíšeme vytvorenie RZD priamo v OLYMPE. Zameriame sa na vysporiadanie
výsledkov RZD so zamestnancom a vysporiadanie výsledku RZD za zamestnávateľa a v závere kapitoly
si ukážeme niekoľko praktických príkladov.

4. 1 Ako na to v OLYMPE
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a daňového bonusu spracujete v OLYMPE cez Domov –
Zúčtovanie preddavkov. Nevyhnutné je nastaviť rok 2019 ako obdobie vykonania ročného
zúčtovania, aby ste si nepregenerovali RZD z minulého roka.

V Zúčtovaní preddavkov sa zobrazia všetci zamestnanci, ktorí vyhovujú zvoleným výberovým
podmienkam. Podmienky je možné nastaviť cez Označovanie, Vyhľadávanie a filtrovanie
a Zobrazenie.

Podmienky Označovania a Zobrazenia môžete zrušiť pomocou klávesy F8, podmienky
Vyhľadávania a filtrovania prepínaním volieb hľadaj, filtruj, prípadne vymazaním vyplneného
poľa Nájdi.
Ak ste mali v priebehu roka zamestnanca zamestnaného na viac pracovných pomerov pod
rôznymi osobnými číslami, je nevyhnuté, aby bol zamestnanec v databázovej tabuľke
v Zúčtovaní preddavkov evidovaný len jedenkrát. Program to zabezpečí sám, ak ste u
zamestnanca evidovali súbežný pracovný pomer alebo ak mal pracovné vzťahy
evidované pod 1 osobným číslom na karte Pracovné pomery. Ak nebol zamestnanec takto prepojený,
treba súbeh označiť dodatočne priamo v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery vpravo
dole označením voľby Súbežný PP.
Ak ste u zamestnanca neevidovali súbežný pracovný pomer, je nevyhnutné urobiť to dodatočne, pretože
inak sa zamestnanec zobrazí v Hlásení o vyúčtovaní dane v IV., aj v V. časti a Hlásenie vám
daňový úrad vráti späť na opravu.
Prepojenie osobných čísel cez súbežný pracovný pomer urobíte v Personalistike zamestnanca na karte
Pracovné pomery označením voľby Súbežný PP. Zamestnanec sa následne zobrazí v evidencii
Zúčtovanie preddavkov iba jedenkrát, a to pod osobným číslom, ktoré je označené ako Základný
pracovný pomer. Pri vykonaní RZD program automaticky načíta príjmy zamestnanca za všetky
prepojené osobné čísla.

