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Kódy RZD za rok 2019 
 
Na vrátenie preplatkov a nedoplatkov z RZD použite Doplňujúce zložky mzdy - kódy DZM 

Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z07, Z08, Z10 a Z11, podľa toho, aká kombinácia v ročnom 

zúčtovaní vznikla. 

 

Riadku 07 z RZD zodpovedá Z05 - zúčtovanie dane za m.r.: ZP, preplatok 

Riadku 08 z RZD zodpovedá Z07 - zúčtovanie dane za m.r.: ZP, nedoplatok 

Riadku 11 z RZD zodpovedá Z03 - zúčtovanie dane za m.r.: bonus, preplatok 

Riadku 13 z RZD zodpovedá Z04 - zúčtovanie dane za m.r.: bonus, nedoplatok 

Riadku 15 z RZD zodpovedá Z08 - zúčtovanie dane za m.r.: bonus úroky, preplatok 

Riadku 19 z RZD zodpovedá Z02 - zúčtovanie dane za m.r.: bez bonusu, nedoplatok 

Riadku 20 z RZD zodpovedá Z01 - zúčtovanie dane za m.r.: bez bonusu, preplatok 

Riadku 22 z RZD zodpovedá Z10 alebo Z11, podľa toho, či ide o preplatok alebo nedoplatok 

  

Podľa toho, v ktorom z uvedených riadkov RZD sú nenulové sumy, zadajte príslušné kódy 

kladnými sumami cez Doplňujúce zložky mzdy. Z uvedených riadkov je potrebné zadať 

každý, na ktorom je nenulová suma, napr. môžu byť zadané súčasne aj 4 riadky s kódmi 

Z03, Z08, Z01 a Z10 – u tohto zamestnanca boli údaje na riadkoch 11, 15, 20 a 22 RZD.  

Po zadaní doplňujúcich zložiek vypočítajte u pracovníkov mzdy. 

  

Pracovníkom, ktorí už nie sú vašimi zamestnancami, vytvorte na obdobie, kedy im chcete 

preplatok vrátiť, pracovný pomer s kódom 214 Ostatné prípady vyňatia z evidencie 

s dátumami príslušného mesiaca. Vyplňte úsek a výplatný útvar. Na záložke Mzdové údaje 

nevypĺňajte pole Základ a pracovníkov neprihlasujte ani do SP, ani do ZP. 

V mesiaci, v ktorom chcete uplatniť preplatok/nedoplatok z RZD, doplňte pracovníkov 

v module Mzdy do mesiaca a zadajte cez doplňujúcu zložku mzdy jednotlivé kódy 

preplatkov/nedoplatkov.  

 


