
Načítanie výkazov zostavených v programe Tangram
do formulárov tlačív na www stránke DRSR

Aktuálna verzia Tangram EOS 10.01 poskytuje možnosť vyplnenia elektronických výkazov na internete načítaním 
údajov z výkazov, vytvorených v programe. Funkcia na elektronické odosielanie výkazov vo formáte XML bude 
do programu zapracovaná neskôr.

Príprava údajov
V programe Tangram najprv vypočítajte požadovaný výkaz alebo nájdite uložené priznanie.

Po potvrdení funkcie na tlač výkazu do PDF 
formulára sa na obrazovke zobrazí výkaz 
a zároveň sa automaticky vytvorí a uloží súbor 
s príponou FDF, ktorý obsahuje údaje zo 
zobrazeného výkazu.

Súbory 
s jednotlivým 
výkazmi sa 
ukladajú 
do adresára, 
ktorý je 
nastavený 
v konfigurácii 
pracovnej 
stanice v položke
Temp adresár.



Názvy súborov pre jednotlivé výkazy a priznania:

Názov výkazu Názov súboru
Súvaha platná od 1.1.2009 UVPOD1-09-c.fdf

Výkaz ziskov a strát platný od 1.1.2009 UVPOD2-09-c.fdf

Priznanie DPH platné od 1.1.2009 DPH-09-c.fdf

Priznanie DPH platné od 1.4.2009 DPH-09b-c.fdf

Priznanie DPH platné od 1.1.2010 DPH-10-c.fdf

V týchto súboroch je uložený vždy posledný výkaz (priznanie), ktorý bol načítaný do formuláru PDF z programu.
Ak chcete tieto súbory archivovať za jednotlivé obdobia, musíte ručne zmeniť meno súboru (napríklad písmeno c 
prepíšete obdobím, za ktoré je výkaz vypočítaný napr. na DPH-09-200912.fdf).

POZOR!
Týmto spôsobom sa nedá vyplniť na internete Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty, pretože formulár tohto 
výkazu môže obsahovať viacero strán prílohy a import takýchto výkazov zo súboru FDF nie je podporovaný 
na stránkach DRSR. Musíte výkaz vytlačiť z Tangramu a vyplniť formulár na internete ručne.

Načítanie údajov do formulára na internete
Na internetovej stránke DRSR otvoríte formulár požadovaného výkazu (priznania) na vyplnenie a nastavíte sa na jeho 
koniec (viď obrázok).

Kliknite na tlačidlo Browse a otvorí sa formulár na vyhľadanie súboru. Nájdite súbor FDF s požadovaným výkazom 
(názov podľa tabuľky) a potvrďte tlačidlom Otvoriť. Cesta k súboru sa zapíše do položky vedľa tlačidla Browse.



Po nastavení cesty k súboru s údajmi pre požadovaný výkaz kliknite na tlačidlo Vloženie údajov zo súboru (viď 
obrázok) a údaje zo súboru uloženého vo vašom počítači sa načítajú do formulára na internete.

Skontrolujte načítané údaje a formulár odošlite.

Používateľská príručka pre autorizované elektronické služby je prístupná na stránkach DRSR 
https://www.drsr.sk/drsr/ur/doc/prirucka/index.html.
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