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� Formuláre DPH
Rozhranie dokumentu verne kopí
ruje formulár na podávanie daňo
vého priznania, schválený Minister 
st vom financií Slovenskej republiky.
Hlavnou aplikáciou je Microsoft
Word, kde sa tento formulár spúšťa,
a keďže obsahuje makrá, treba po

voliť všetok obsah, ktorý program
inak v predvolenom stave zablokuje.

Výhodné je, že jednotlivé polia sú
identické s predtlačenou formou
bežného formulára a používateľ sa
tak môže rozhodnúť, či chce tlačiť
celý dokument, tak ako je zobra
zený, alebo len hodnoty. To príde
vhod najmä vtedy, keď už oficiálne
tlačivo máme a po vložení do tla
čiarne naň chceme len vytlačiť hod
noty z nášho formulára. Súčasťou
šablóny je aj samostatný excelovský
zošit na pohodlnejšie zapracovanie
hodnôt do daňového formulára.
Predsa len vypĺňať formulár ručne
nie je ideálne riešenie, keďže ozna
čením niektorej bunky kurzor pre

skočí na inú a trafiť na tú správnu
chce trochu cviku. V tomto smere je
výhodné vypĺňať tie isté hodnoty v
súbore XLS s tým, že na hornej
strane formulára je tlačidlo Naplniť z
XLS, po ktorého stlačení sa všetky
nami vyplnené hodnoty vložia do
pripravovaného wordo vého formu
lára. Je to podstatne rýchlejšie hlav 

ne pri väčšom počte formulárov a
nielen účtovníci si to určite budú po
chvaľovať. K dispozícii sú aj pravi
delné štvrťročné aktualizácie.

Výhody:

• Zhoda so vzorovým formulárom
• Automatické vyplnenie formulára  

cez XLS

Cena: 0 Sk
Link: www.pcprog.eu

� Účtovné formuláre
V tomto prípade ide o súbor účtov
ných formulárov, ktorých forma je
takisto zhodná s dostupnými oficiál
nymi tlačivami. Účtovník má teda k

dispozícii ľahko meniteľné tlačivá s
možnosťou tlače a všetky potrebné
náležitosti na zaúčtovanie položiek
si vytlačí aj sám (príjmový peňažný
doklad, výdavkový peňažný doklad,
oba sú aj v cudzej mene, dodací list,
príjemka).

Šablóna je tvorená kódom ma k 
ro, takže po jej spustení v pro 
grame Microsoft Excel aj tu treba
povoliť všetky aktívne prvky a na
správnu funkčnosť aj ostatné pre
pojenia.

Základné rozhranie tvoria samo
statné hárky, pričom dva z nich sú
hlavné. Prvý, označený ako Menu,
obsahuje základné nastavenia v po
dobe ciest k jednotlivým súborom,
na ktoré je zošit prepojený, ako aj
tlačidlá slúžiace na skok do ďalších
sekcií tohto riešenia. Za podstatnú
súčasť považujeme hárok Nasta 

venia, kde sa zadávajú typy účtov
ných dokladov, forma úhrady faktúr,
hlavní dodávatelia, vystavovateľ fak
túry a nemenej dôležitá je aj časť
prepojená s kurzovým lístok Národ
nej banky Slovenska. Vďaka tomu
sa dajú spracovať faktúry v sloven
skej mene s možnosťou prepočtu
na zahraničnú menu či naopak, a to

podľa aktuálneho kur
zového líst ka. Ten sa tla
čidlom umiest neným v hárku
načíta podľa najbližšieho možného
dátumu lístka zverejneného bankou.
V tomto smere je výhodná aj zahra
ničná faktúra v ang lickom jazyku na

vystavenie zahraničnému dodávate
ľovi bez uvádzania DPH.

V prípade potreby možno úda 
je z dokladov exportovať i do for 
má tu XML, ktorý je použiteľný aj v
iných aplikáciách so schopnosťou
importovať takto štruktúrovaný zá 
pis dát.

Výhody:

• Prepracovanosť riešenia, vlastné 
úpravy

• Tlačivá zhodné s bežne 
predávanými

Cena: 3511 Sk, pre čitateľov PC
REVUE zadarmo
Link: www.pcprog.eu

� Michal Reiter

Účtovníctvo a daňové priznanie pod kontrolou
Šablóny pre Microsoft Office 2007

Obe programové riešenia sú vhodné pre používateľov, ktorí sa obá
vajú väčších účtovných aplikácií a školenie popri ich hlavnom biznise
by bolo pre nich príliš obťažu júce. Jednak sa nemusia špeciálne učiť
no vé programy a legislatívne záležitosti, jednak majú k dispozícii ná
stroje, vďaka ktorým nebudú musieť niektoré veci spojené so živnos
ťou riešiť externe. Pracovať s dokumentmi Word a Excel dokáže prak 
ticky kaž dý používateľ a na vyplnenie vlastného daňového priznania
stačia len minimálne znalosti o kancelárskom balíku Microsoft Office
2007. Obe riešenia sú preto vítaným doplnkom a nájdu uplatnenie u
mnohých používateľov. Ak niekto bude požadovať na vyše špecifické
prispôsobenie, nie je problém nechať si na objednávku vytvoriť pres 
nú podobu oboch aplikácií.
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Odovzdať daňové priznanie nie je až taký problém ako

si ho správne vyplniť. Vďaka dvom predstavovaným

riešeniam už nemusí byť táto udalosť pre mnohých

používateľov strašiakom. Teraz sú už k dispozícii

šablóny, ktoré s výhodou využijete v programoch Word

a Excel kancelárskeho balíka Microsoft Office 2007.

Takisto predstavujeme riešenie na účtovníctvo. 

Vďaka špecializovanému zošitu vo formáte XLSX budú

vaše faktúry pod kontrolu a účtovné položky si môžete

viesť s možnosťou vytlačenia všetkých dokladov

spĺňajúcich potrebné štandardy.
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