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Vytvorenie ročného zúčtovania v programe 

EcoSun.NET modul PAM 

 

Ročné zúčtovanie vytvoríte cez ikonu na ľavej strane obrazovky ročné zúčtovania – 

ročné zúčtovania. 

 

 

Obrázok 1. Ikona ročné zúčtovania 

 

Po otvorení záložky ročné zúčtovanie sa zobrazí okno, kde sa v hornej časti obrazovky 

nachádza zoznam zamestnancov, úhrn príjmov, poistné,... a pod. 

 

 

Obrázok 2. Okno ročné zúčtovanie 
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V spodnej časti okna ročné zúčtovanie sa nachádza záznam o príjmoch z firmy, ktorú 

spracúvate. 

 

Načítanie ročného zúčtovania 

Napočítanie príjmov pre ročné zúčtovanie vykonáte cez funkcie – načítanie príjmov 

pre RZD, po tomto úkone sa v tabuľke zobrazia zamestnanci s údajmi o príjme, 

odvodoch, a pod...  

Zamestnanci budú mať „šedú“ farbu, to znamená, že ešte nemajú vykonané ročné 

zúčtovanie dane. Po vykonaní ročného zúčtovania sa táto „šedá“ farba zmení na „čiernu“. 

 

 

Obrázok 4. Načítanie príjmov pre RZD 

 

 

 

Obrázok 5. „Šedá“ farba zamestnancov 

 

POZOR! Zamestnancov, ktorí nepožiadali o vykonanie RZD nemažeme.  

 

 

Obrázok 3. Záznam o príjmoch firmy 
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Kliknutím na zamestnanca sa v spodnej časti zobrazí Potvrdenie o príjme z firmy: 

 

Obrázok 6. Potvrdenie o príjme z firmy 

 

Ak zamestnanec doručí Potvrdenie o príjme od iného zamestnávateľa, musíte toto 

potvrdenie nahrať ku potvrdeniu o príjme z vašej firmy a to spôsobom, že pridáte nový 

záznam. 

 

 

Obrázok 7. Pridanie potvrdenia o príjme od iného zamestnávateľa - NOVÝ ZÁZNAM. 

 

Po zadaní nového záznamu sa otvorí tabuľka, do ktorej napíšete údaje z doručeného 

potvrdenia a uložíte to. 
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Obrázok 8. Nový záznam príjem od zamestnávateľa 

 

Po uložení potvrdenia sa príjmy z potvrdení automaticky načítajú do ročného zúčtovania. 

Následne môžete začať spracovávať ročné zúčtovania. 
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Spracovanie ročného zúčtovania 

Kliknutím na konkrétneho zamestnanca, sa otvorí tabuľka ročné zúčtovanie dane, kde 

sú dve záložky: 

 

Obrázok 9. Tabuľka ročné zúčtovanie dane obsahuje dve záložky: Natavenie a RZD 

 

Nastavenie -  tu si nastavíte: 

- za ktorý rok je ročné zúčtovanie dane,   

- o ktorého zamestnanca sa jedná,  

- či je doručená a podpísaná žiadosť o ročné zúčtovanie,  

- či bolo zamestnancovi vykonané ročné zúčtovanie dane,  

- dátum, kedy bolo ročné zúčtovanie dane vykonané, dávame dátum mesiaca, 

v ktorom chcem RZD zúčtovať do mzdy, 

- dátum doručenia RZD, 

- k akému pracovnému pomeru bude ročné zúčtovanie vyrovnané. 

 

 

 

Obrázok 10. Záložka nastavenie 

 

 

V druhej záložke sa nachádza RZD, na začiatku tejto voľby je prepočítanie. Ak si 

chcete danú záložku načítať, je potrebné si zvoliť prepočítať.  

V časti nároku na daňový bonus sme pridali okienko počet detí a počet mesiacov. Do 

týchto okienok sa po prepočítaní z personalistiky zapíšu počty detí a počet mesiacov, za 

ktoré majú nárok na daňový bonus. 

Všetky položky, ktoré sa v záložke RZD nachádzajú sa dajú upraviť, doplniť, prepísať, 

okrem DDS. 
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Obrázok 11. Záložka RZD 

 

Zúčtovania RZD v mzdách bude v tom mesiaci, v ktorom ročné zúčtovanie robíte. Mesiac 

zúčtovania musí byť totožný z mesiacom v dátume vykonania RZD. 

  Dôležité je skontrolovať v akom mesiaci sa nachádzate. (vpravo hore) 

 

Ročné zúčtovanie načítate do výplat cez FUNKCIE : 

 

Obrázok 12. Načítanie RZD do výplat 


