
Používanie motorových vozidiel sa stalo nevyhnutnou 
súčasťou každodennej podnikateľskej praxe. Aby bola 
administratíva tejto oblasti čo najúspornejšia, doplnili 
sme informačný systém QI obchodnou jednotkou Daň 
z motorových vozidiel (SK). Tá výrazne uľahčuje evidenciu 
aj tvorbu a odovzdanie daňového priznania k súvisiacej 
agende. Získate tak kontrolu nad všetkými výstupmi 
spätými s daňou z motorových vozidiel.

OBCHODNÁ JEDNOTKA
DAŇ 
Z MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL (SK)

Komu sa hodí?
Funkcionalita je určená všetkým spoločnostiam, ktoré v akejkoľvek miere využívajú 
motorové vozidlá, čím im vzniká legislatívna povinnosť dane z tejto oblasti.

Pomôže konkrétne:
 ■ finančným účtovníkom s komplexným spracovaním daňového priznania. Celý 

postup je intuitívny, jednotlivé kroky na seba nadväzujú, údaje sa prepisujú 
z ďalších častí systému.

Jednoduché a časovo 
nenáročné spracovanie 
daňového priznania za 
motorové vozidlá

Kompletné zabezpečenie 
nadväzujúcej agendy: tvorba 
záväzkov aj výpočet záloh

Súlad s aktuálnou slovenskou 
legislatívou



Prečo sa Daň 
z motorových 
vozidiel oplatí?
➊ Automaticky vytvorí daňové priznanie podľa 
legislatívneho rámca: úspora času pri výpočtoch aj 
vyplňovaní.

 ▪ Dáta je možné do formulára zadávať ručne, 
ale ak používate QI, je rýchlejšie kolónky 
naplniť už existujúcimi, a teda aktuálnymi 
údajmi z evidencie vozidiel či majetku 
uloženými v systéme. Zároveň môžete 
informácie načítať z už existujúcich XML 
súborov, ktoré boli vytvorené v predošlých 
obdobiach pre účely daňového priznania.

 ▪ Formulár v QI má jasne danú štruktúru 
zodpovedajúcu slovenskej legislatíve, preto 
predídete problémom s vynechaním niektorého 
z údajov. Taktiež je zohľadnené všetko 
potrebné, napríklad automatické priradenie 

zníženia/zvýšenia sadzby, zľavy alebo 
oslobodenia k používaným vozidlám. Na tomto 
základe sa vytvorí daňové priznanie, ktoré 
sa vyexportuje do XML súboru. Z QI potom 
dokument ľahko odošlete prostredníctvom 
portálu Finančnej správy Slovenskej republiky 
alebo aplikácie eDane.

 ▪ Do priznania je možné dopĺňať aj vozidlá 
cudzích vlastníkov, ktoré boli použité v rámci 
vášho podnikania.

➋ Zabezpečí nadväzné kroky i celkové 
vyhodnotenie: prehľadná evidencia daňových 
priznaní a vozidiel z pohľadu daňovej povinnosti.

 ▪ Údaje zadané v QI zostávajú jeho súčasťou aj 
naďalej. Je ľahké z nich vytvárať nové doklady 
a dokumenty aj porovnávať vývoj daní za 
spoločnosť a aj za jednotlivé vozidlá.

 ▪ Benefitom je uľahčenie súvisiacich činností, 
napríklad tvorba záväzkov voči finančnému 
úradu alebo sledovanie úhrad i záloh vrátane 
ich výpočtu.

 ▪ Funkcionalita umožňuje tvorbu opravného 
i dodatočného daňového priznania.
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Viac informácií získate u svojho 
implementačného partnera alebo sa 
spýtajte priamo nás na e-maile  
obchod@qi.sk.


