
Zamestnanecké dane elektronicky  
a bez čakania

Bezpečnosť vždy na prvom 
mieste

Môžem vyplniť kedykoľvek 
a kdekoľvek – dnes  

už aj v električke! Prílohy? Odfotím a nahrám!

Zber informácií  
od zamestnanca formou 

zrozumiteľného dotazníka Všetko v slovenčine, angličtine 
alebo nemčine

Presun relevantných 
dokumentov a informácií  

do ďalších rokov

Jednoduché vyhľadávanie  
zmien prostredníctvom  

auditnej stopy

Notifikácie pomocou e-mailu 
alebo SMS

Už žiadne papiere, čakanie  
a tlačenice!

Hlásenia pre HR a mzdovú 
učtáreň

Väzba na ďalšie funkcionality 
PeoplePortu (ticketing, E-room, 
dochádzka, výplatné pásky)

Prehľadný schvaľovací  
Workflow pre HR/mzdovú 

učtáreň

PeoplePort

Dokumenty Vyhlásenie 
k dani a Žiadosť o ročné 

zúčtovanie dane  
v elektronickej podobe
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Funkcionalita elektronických daní plne využíva zákonnú možnosť podpisovať
zamestnanecké daňové dokumenty prostredníctvom portálového riešenia
a archivovať akékoľvek informácie a podklady v elektronickej podobe.

Používaním funkcionality Dane v PeoplePorte vyriešite:

• Stres zamestnancov a mzdových účtovníkov spojený s administratívou  
daní zamestnancov

• Efektívny zber a archiváciu dokumentov preukazujúcich nároky na daňové bonusy  
a zvýhodnenia 

• Bezpečnosť a dôvernosť poskytovaných dát vrátane súladu s GDPR 
• Daňové otázky spojené s ročným zúčtovaním dane 
• Komunikáciu so zamestnancom o uplatňovaní daňových bonusov  

a zvýhodnení
• Jednotný prístup v rámci skupiny spoločností
• Vykonanie efektívnej kontroly zo strany daňového úradu
• Skrine plné dokumentov

Ďalšie funkcionality PeoplePortu, ktoré možno využiť spoločne s elektronickými daňami:

PeoplePort je flexibilný webový komunikačný portál HR  
dostupný z webového prehliadača, ktorý umožňuje zdieľanie 
dokumentov a spoluprácu 24 hodín denne 7 dní v týždni.

E-roomTicketingDochádzkaDistribúcia  
výplatných pások

Zamestnanecká  
karta
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