
KEO – Dane a poplatky /v6.80, v6.74/ - doplnok k dokumentácii

V roku 2013 došlo v programe KEO – Dane a poplatky k niekoľkým zásadným zmenám:
• rovnaké zdaňovacie obdobie v     celom programe   – kým v predchádzajúcich verziách 

bolo  možné  mať  nastavené  rôzne  zdaňovacie  obdobia  v moduloch  Daň 
z nehnuteľností, Miestne dane a poplatok alebo Ostatné poplatky / Vodné a stočné, od 
verzie  v6.80  nastavené  zdaňovacie  obdobie  je  spoločné  pre  všetky  moduly  /Daň 
z nehnuteľností, Miestne dane a poplatok ako aj pre Ostatné poplatky/. Platí teda pre 
celý program.

• spoločný prechod na nový rok a     zmena obdobia   – rovnaké obdobie v celom programe 
znamená aj to, že z jedného miesta a naraz sa spúšťa aj prechod na nový rok alebo 
zmena  zdaňovacieho  obdobia.  Voľba  sa  nachádza  v základnej  ponuke  daní 
a poplatkov:  KEO  –  Dane  a poplatky  –  Dane  a poplatky  od  2009  –  Číselníky  
a parametre – Prechod na nový rok alebo Zmena obdobia.

• spoločné daňové priznania   – od roku 2013 platia nové spoločné priznania k dani z 
nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie 
prístroje. Evidovať tieto miestne dane môžete vo voľbe  KEO – Dane a poplatky – 
Dane  a poplatky  od  2009  –  Spoločné  daňové  priznania.  Voľba  je  prístupná  len 
v prípade, že je nastavené obdobie 2013.

• tlač  spoločných  rozhodnutí   –  do  ponuky  Spoločné  tlačové  zostavy  bola  doplnená 
voľba pre tlač rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností,  dane za psa, dane za 
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje. 

• zálohovanie  a     obnova   –  základná  ponuka  daní  a poplatkov  bola  rozšírená  o voľbu 
zálohovanie.  Vytvorenie bezpečnostnej  kópie databázy alebo obnova týchto údajov 
bola  teda  presunutá  z jednotlivých  modulov  /Daň  z nehnuteľností,  Miestne  dane 
a poplatok, Ostatné poplatky/ do hlavnej ponuky daní a poplatkov.

• rôzne čísla verzie  /v6.74.  a     v6.80/ pre moduly Daň z     nehnuteľností  a     Miestne dane   
a     poplatok   – moduly daň z nehnuteľností a miestne dane a poplatok pre zdaňovacie 
obdobia 2009 – 2012 otvárate vo verzii v6.74, od zdaňovacieho obdobia  vo verzii 
v6.80. 

Prechod na nový rok
Po úspešnej  aktualizácii  programu budete mať v daniach nastavený rok 2012. Keď 

chcete prejsť do roku 2013, musíte spustiť prechod na nový rok. Ako už bolo písané vyššie, 
prechod  na  nový  rok  je  spoločný.  Zmení  obdobie  vo  všetkých  štyroch  moduloch  daní 
a poplatkov. 

Keďže prechod na nový rok je spoločný, spúšťajte ho len vtedy, keď už máte nahraté  a 
skontrolované predpisy, platby a nedoplatky vo všetkých Vami využívaných moduloch 
daní a poplatkov.

Voľba pre prechod na nový rok sa nachádza v základnej ponuke daní a poplatkov:  KEO – 
Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky a parametre – Prechod na nový rok.  
Voľba je rozdelená na ďalšie podponuky:

1. Zoznam nedoplatkov 2012  - zobrazenie nedoplatkov a preplatkov, ktoré Vám 
prejdú do roku 2013.
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2. Prechod na rok 2013 – ukončenie 2012 a nastavenie obdobia 2013.

Prechod na rok 2013 je časovo náročnejší proces a obsahuje niekoľko úkonov, ktoré program 
bez prerušenia  vykoná v nasledovnom poradí:

• vytvorenie výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2012 – príprava podkladov pre výkaz 
o dani z nehnuteľností. 

• prevod  dane  z nehnuteľností  –  prevod  starých  neuhradených  nedoplatkov 
a neuhradené  dane  z nehnuteľností  z roku  2012  do  evidencie  nedoplatkov  2013. 
Prevod parametrov  a  číselníkov  sadzieb  dane  z  nehnuteľností,  termínov  splátok  a 
vygenerovanie nových predpisov na rok 2013. Na konci prevodu je údržba súborov 
v programe daň z nehnuteľností

• prevod  miestnych  daní  –  prevod  údajov  miestnych  daní  a poplatku  za  komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady do roku 2013 podobne ako pri dani z nehnuteľností. 
Na konci je údržba súborov.

• prevod  ostatných  poplatkov  a VaS  –  prevod  nedoplatkov  z ostatných  poplatkov 
a prenos stavu vodomerov do roku 2013. Na konci je údržba súborov.

• oznámenie nastavenia obdobia 2013 – koniec prechodu na nový rok program oznámi 
hláškou „Aktuálne obdobie je 2013“.

Zmena sadzieb

Po  nastavení  obdobia  2013  môžete  aktualizovať  ročné  sadzby  dane  a  ostatné 
parametre podľa Vášho VZN. Ročné sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome aktualizujete vo voľbe KEO – Dane a poplatky –  
Dane a poplatky od 2009 – Daň z nehnuteľností – Číselníky a parametre – Ročné sadzby  
dane z nehnuteľností. 

Od  1.12.2012  je  účinná  novela  zákona  č.  582/2004  Z.  z.  o  miestnych  daniach  a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa § 6 ods. 1 zákona 
predmetom dane z pozemkov sú pozemky v členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) záhrady 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy 
e) stavebné pozemky
Podľa  §  8  ods.  2  zákona  správca  dane  môže  ustanoviť   ročné  sadzby  dane   rôzne  pre 
jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1. 

Keď otvoríte číselník sadzieb dane z pozemkov v programe KEO, uvidíte tam staré 
členenie platné do roku 2012 (osem druhov pozemkov). Musíte teda zadať rovnakú sadzbu 
pre ornú pôdu a pre trvalé trávnaté porasty.  Podobným spôsobom pre zastavané plochy a 
ostatné plochy ako aj pre lesné pozemky a rybníky. 

Sadzby  ostatných  miestnych  daní  (daň  za  psa,   daň  za  užívanie  verejného 
priestranstva,  .., poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) aktualizujete v 
programe Miestne dane a poplatok  - Číselníky, parametre – Číselník daní a poplatkov (F10 –  
detail).
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Spoločné daňové priznania

Od roku 2013 platí jedno spoločné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k 
dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (§ 99a a §99b zákona č. 
582/2004 Z.  z.).   Tieto  miestne  dane  podľa  § 99e  ods  1)  zákona vyrubuje  správca  dane 
každoročne na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 zákona 
neustanovujú inak. 

V programe KEO – Dane a poplatky nové daňové priznania k týmto daniam evidujete 
vo  voľbe  0  -  SPOLOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIA.  Po  potvrdení  voľby bude  zobrazený 
zoznam daňovníkov vytvorený na základe daní v roku 2012 pri prechode na nový rok. Ak 
chcete aktualizovať údaje v existujúcom priznaní stlačte na riadku s menom daňovníka F10 – 
detail.  Keď chcete doplniť nové priznanie,  stlačte  F2 – nové DP a následne zadajte IČO 
a(lebo) rodné číslo daňovníka. Ďalší postup je potom rovnaký v oboch prípadoch. V hornej 
časti obrazovky bude IČO, rodné číslo a meno daňovníka, v dolnej časti sumárne údaje daní a 
v strede obrazovky menu ako na obr. č. 1.

obrázok č. 1.

1) Údaje o daňovníkovi   – obsahuje hlavne základné údaje o daňovníkovi, ktoré sú na 
prednej strane daňového priznania. Navyše ešte údaje Dražba a Rozhodnutie (obrázok 
č. 2)

obrázok č. 2.
Dražba – Áno / Nie : Keď daňovník nadobudol nehnuteľnosti dražbou (§ 99e ods. 2) v danom 
zdaňovacom období a vyrubujete mu pomernú časť dane, zadajte Áno. V opačnom prípade 
nechajte N- Nie.
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Rozhodnutie –  podľa  §  99e  zákona  o  miestnych  daniach  správca  dane  vyrubuje  daň  z 
nehnuteľností,  daň za psa,  daň  za  predajné automaty a  daň za  nevýherné  hracie  prístroje 
jedným  rozhodnutím.  Tento  paragraf  má  viac  odsekov  pre  rôzne  prípady  /  1  –  prvé 
rozhodnutie daňovníka v zdaňovacom období, 2 - dražba, 3 – vznik daňovej povinnosti k dani 
za psa...,  atď / Pre všetky tieto prípady na stránke  Ministerstva financií  SR sú uverejnené 
vzory rozhodnutí. Do kolónky Rozhodnutie zadajte číslo odseku § 99e zákona podľa ktorého 
vyrubujete  miestne  dane.  Následne  pri  tlači  rozhodnutia  konkrétnemu  daňovníkovi  bude 
zobrazené príslušné rozhodnutie aké číslo ste zadali.

Vo voľbe spoločné daňové priznania v pravom slova zmysle neevidujete daňové priznania 
daňovníka (tých môže mať za rok viac /riadne, opravné, čiastkové atď/ alebo aj žiadne keď v 
zdaňovacom období uňho nenastala žiadna zmena), ale pripravujete spoločné rozhodnutia. 
Na jednej karte daňovníka musíte mať všetky čiastkové dane, ktoré chcete mať na jednom 
rozhodnutí.

2) Daň  z  nehnuteľností   –  pridávate  (F2)  alebo  aktualizujete  (F10)  čiastkové  dane  z 
pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov.

3) Pes, automat   – pridávate (F2) alebo aktualizujete (F10) daň za psa, daň za predajné 
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje daňovníkovi.

4) Tlačové zostavy   – máte možnosť vytlačiť potvrdenie o podaní daňového priznania, 
opis dane z nehnuteľností a opis ostatných miestnych daní v spoločnom rozhodnutí 
ako aj vytlačiť spoločné rozhodnutie.

Hromadná tlač spoločných rozhodnutí

Pripravené spoločné rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane 
za predajné automaty a dane za nevýherné hracie  prístroje môžete hromadne vytlačiť  cez 
voľbu  KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Spoločné tlačové zostavy –  
Spoločné  rozhodnutia.  Zobrazí  sa  zoznam  rozhodnutí  (daňovníkov).  Rozhodnutia,  ktoré 
chcete vytlačiť zaraďte do výberu (prepíšte písmeno N na A v poslednom stĺpci) a stlačte F2 – 
rozh., resp. pre  skúšobnú tlač stlačte  F4. Stlačením  F7 – menu na obrazovke sa zobrazia 
ďalšie  možnosti,  ktoré  so  zoznamom  môžete  urobiť  /napr.  hromadné  zmeny  –  dátum 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia atď/. Výsledný tvar rozhodnutia závisí od viacerých 
parametrov, ktoré nastavujete na rôznych miestach programu a to:

Spoločné parametre

Vo voľbe KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky a parametre 
– Spoločné parametre nastavujete údaje ako

• číslo účtu, 
• skloňovaný tvar názvu obce v(o) – napr. Veľkom Krtíši
• text „meno starostu obce“ 
• parameter či chcete doplniť do rozhodnutí text o predbežnej finančnej kontrole ako v 

účtovníctve.
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Lokálne parametre užívateľa

V lokálnych parametroch nastavujete údaje do hlavičky rozhodnutia ako 
• meno /vybavuje/
• kontakt /telefónne číslo/. 
• Verzia výmeru pre Tlačový manažér pre PC FAND (MSL Software)  - Tento posledný 

parameter nastavte na Áno len vtedy, keď používate pre tlač z KEO program Tlačový 
manažér pre PC FAND od MSL Software. V ostatných prípadoch, teda aj pri tlači z 
KEO  cez  bezplatný  FandPrinter  /Tlačový  manažér  v1.0.0.7/  stiahnutý  z  našej 
domovskej stránky nastavte parameter na N-Nie.

Parametre tlačových zostáv

V  parametroch  tlačových  zostáv  skontrolujte  logickú  dĺžku  strany  pre  zostavy 
(štandardne sa nastavuje hodnota 64). Keď chcete upravovať predlohy rozhodnutí, nastavte 
parametre „Zostavu zobraziť zo súboru *.rpt “ a „Povoliť úpravu tlačových zostáv“ na A – 
Áno.

Parametre spoločných rozhodnutí

Parametre  potrebné  len  pre  vyrubenie  miestnych  daní  zaradených  do  spoločných 
rozhodnutí (daň z nehnuteľností,  daň za psa, daň za predajné automaty,  daň za nevýherné 
hracie prístroje).

• Vyrubovať dane pod 3.00 eur – podľa § 99e ods 9 správca dane môže vo VZN určiť 
sumu dane, ktorú nebude vyrubovať najviac v úhrne do sumy troch eur. Môžete teda 
zmeniť buď sumu a(lebo) či do danej sumy budete vyrubovať daň alebo nie.

• Číslo konania – povolené kódy 0, 1, 2 – štandardne je nastavené 0.
• Číslo VZN obce pre rozhodnutie – zadajte číslo VZN a rok. Tieto údaje program ťahá 

do odôvodnenia.
• Rozhodnutie bez kolónky adresa daňovníka A/N – štandardne je nastavené na N.
• Vynechať nulové riadky dane z nehnuteľnosti A/N – štandardne je nastavené na N – 

Nie.  V  prípade,  že  daňovník  má  vo  svojom  rozhodnutí  nejaké  čiastkové  dane  z 
nehnuteľností  (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) bude mať zobrazené 
všetky riadky z tabuľky pre daň z nehnuteľností. Napr. daňovník má len ornú pôdu a 
lesné  pozemky,  ale  v  rozhodnutí  bude  mať  celú  tabuľku  na  všetky  druhy dane  z 
pozemkov,  tabuľku  dane  zo  stavieb  a  tabuľku  dane  z  bytov.  Pri  nastavení  tohto 
parametra na A – Áno, daňovník bude mať zobrazený len riadky orná pôda a lesné 
pozemky. Nebude mať zobrazenú tabuľku dane zo stavieb ani dane z bytov.

• Rozhodnutie bez prednastaveného odôvodnenia – štandardne je tiež nastavené na N – 
Nie.  Pri  tlači  rozhodnutí  bude  zobrazené  odôvodnenie  nastavené  v  predlohe 
rozhodnutia. Keď nechcete, aby program automaticky doplnil odôvodnenie, nastavte 
parameter na A – Áno.

• Zobraziť  celkový  súčet  miestnych  daní  v  rozhodnutí  –  tak  ako  predchádzajúce 
parametre,  štandardne nastavené tiež na N – Nie.  Spoločné rozhodnutie  v takomto 
prípade  neobsahuje  informáciu  o  celkovom  súčte  miestnych  daní  vyrubených  v 
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rozhodnutí. Len koľko je daň z nehnuteľností, daň za psa atď. Nastavením parametra 
na A – Áno, pod údajmi o daňovníkovi v rozhodnutí bude zobrazený najprv celkový 
súčet miestnych daní až potom koľko je z toho daň z nehnuteľností, daň za psa atď.

• Nastaviť dátum právoplatnosti  pri  tlači  rozhodnutí  – či  má program pri  hromadnej 
tlači spoločných rozhodnutí nastaviť aj dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí 
(dátum vystavenia  + 15 dní).  Od dátumu nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia 
závisí dátum splatnosti.

Termíny splátok

Termíny splátok v programe Dane a poplatky definujete ako doteraz. Existuje číselník 
pre daň z  nehnuteľností  a  druhý číselník pre ostatné druhy miestnych daní a poplatku za 
komunálny  odpad.  Termíny  môžu  byť  určené  buď  s  pevným  dátumom  (p)  alebo  podľa 
dátumu nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia (r) + počet dní. Tieto číselníky nájdete v 
moduloch Daň z nehnuteľností a Miestne dane a poplatok vo voľbe Číselníky a parametre.

Variabilný symbol

Podľa  § 98a zákona o miestnych  daniach  daňovník označí  platbu  miestnej  dane a 
poplatku spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku. 

V  programe  KEO  –  Dane  a  poplatky  môžete  zadať  päť  typov  (0..4)  spôsobu 
definovania variabilného symbolu.  Pre daň z nehnuteľností  sa vzorec  nastavuje vo voľbe 
KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Daň z nehnuteľností – Číselníky a  
parametre – Spoločné parametre (obr. č. 3.) .

obrázok č. 3.

Podobným spôsobom sa  nastavuje  aj  pre ostatné  druhy miestnych  daní  a  pre komunálny 
odpad v programe Miestne dane a poplatok. Štandardne je v oboch moduloch hodnota 0. V 
takomto  prípade  v  rozhodnutí  bude  zobrazený  variabilný  symbol  00000čRozh  /napr. 
0000000378 pre rozhodnutie s číslom 378/. Všetky varianty vzorcov s príkladom obsahuje 
tabuľka č. 1.
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Typ Vzorec DZN Príklad Vzorec MDP Pes Odpad

0 00000čRozh 0000000378 00000cDokl 0000000378 0000000378

1 20130čRozh 2013000378 20130cDokl 2013000378 2013000378

2 86013čRozh 8601300378 85013cDokl 8501300378 8501300378

3 02013čRozh 0201300378 d2013cDokl 1201300378 8201300378

4 092013Rozh 0920130378 dd2013Rozh 0120130378 0820130378
Tabuľka č. 1.

Pozn.: Znak „d“ vo vzorci MDP pre typ 3 znamená číslo dane 1 – pes, 2-užív. ver. pr., 3-
ubytovanie,  4-predajné  automaty,  5-nevýherné  hr.  prístroje,  ..8  –  odpad.  Podobným 
spôsobom znak „dd“ je 01 – pes, 04 – pred. automat, 08 – komunálny odpad.

Zálohovanie, obnova údajov

Od verzie v6.80 programu Dane a poplatky zálohovanie údajov a obnova zo záložnej 
kópie  boli  presunuté  do  hlavnej  ponuky daní  a  poplatkov.  Od nastaveného  zdaňovacieho 
obdobia závisí čo môžete archivovať (ktoré roky), názov archívneho súboru a obsah. 

obrázok č. 4.

obrázok č. 5.

Ako aj na obr. č. 4 a 5 vidno, keď je nastavené zdaňovacie obdobie 2013, archivujete v jednej 
voľbe  všetky  miestne  dane (daň  z  nehnuteľností,  daň  za  psa,  daň  za  užívanie  verejného 
priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, 
…,poplatok za komunálny odpad) od roku 2013. Názov archívneho súboru je arc_dans.000.
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Keď  v programe je  nastavené zdaňovacie  obdobie  2009,  2010,  2011 alebo 2012, 
archivujete len daň z nehnuteľností za roky 2009..2012 (názov súboru arc_dzne.000). Ďalej 
môžete  archivovať  ostatné  druhy miestnych  daní  (daň za  psa,  daň  za  užívanie  verejného 
priestranstva,  daň za ubytovanie,  daň za predajné automaty,...,komunálny odpad) spolu za 
roky 2009..2012 (názov súboru arc_mdpe.000).

Zálohovanie ostatných poplatkov a vodného a stočného nie je závislé od nastaveného 
obdobia. Názov archívu je arc_opve.000 a obsahuje údaje za roky od 2009. Teda aj obdobia 
2009..2012, ako aj rok 2013.

Názov súboru Popis

arc_dans.000

Daň  z  nehnuteľností,  daň  za  psa,  daň  za  užívanie  verejného 
priestranstva,  daň za ubytovanie,  daň za predajné automaty,  daň za 
nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie v historickej časti 
mesta,  daň za jadrové zariadenia,  poplatok za komunálny odpad od 
roku 2013.

arc_dzne.000 Daň z nehnuteľností za roky od 2009 do 2012

arc_mdpe.000

Daň  za  psa,  daň  za  užívanie  verejného  priestranstva,  daň  za 
ubytovanie,  daň  za  predajné  automaty,  daň  za  nevýherné  hracie 
prístroje, daň za vjazd a zotrvanie v historickej časti  mesta,  daň za 
jadrové zariadenia,  poplatok za komunálny odpad od roku 2009 do 
2012.

arc_opve.000 Ostatné poplatky a vodné a stočné od roku 2009 /všetky obdobia/
Tabuľka č. 2.

!!!UPOZORNENIE !!! 
Keďže od roku 2013 je spoločný archív pre daň z nehnuteľností, daň za psa...poplatok 
za  komunálny  odpad,  neprenášajte  archívy  za  rok  2013  (arc_dans.000)  len  tak  z 
jedného počítača na druhý ako to bolo zvykom za obdobia 2009...2012. 
Mohli by ste za rok 2013 nenávratne prepísať Vami pripravené údaje. Ide hlavne o 
prípady, keď na jednom počítači evidujete komunálny odpad a na druhom napríklad 
daň za psa.
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