
BOT asistent pre ročné zúčtovanie dane je rozhodovací strom vo forme technológie chatbot, 
t.j. štruktúrovaný strom postupnosti otázok. 

 BOT je k dispozícii v anglickom a slovenskom jazyku.
 Zamestnanec k BOTovi pristupuje prostredníctvo webu, cez link a heslo, ktoré pošleme 

zamestnávateľovi a ten ho následne distribuuje svojim zamestnancom.
 BOT je poskytovaný vo forme „software as a service“, t.j. aplikácia je uložená na servri PwC a 

spoločnosť, zamestnanci ku nej pristupujú vzdialene cez internet. Link bude aktívny do 31. marca 2019.
 V momente zodpovedania otázok si zamestnanec vie vyexportovať odpovede na jednotlivé otázky 

avšak tieto odpovede sa neukladajú. Zamestnávateľ ani PwC nemá prístup k odpovediam 
zamestnanca. PwC nevidí žiadne osobné údaje zamestnanca, ani jeho odpovede.

Ponuka BOT asistenta 
pre ročné zúčtovanie dane

Zamestnanec sám prechádza jednotlivými otázkami ohľadne svojej príjmovej situácie v roku 2018, na ktoré 
odpovedá áno / nie. Výsledkom je odporúčanie pre zamestnanca, či môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie 
ročné zúčtovanie dane alebo má povinnosť podať  daňové priznanie. Ak konečným výsledkom je odpoveď, že 
zamestnanec môže požiadať o ročné zúčtovanie dane a je si istý, že dostal odpoveď na všetky svoje otázky, v 
rámci BOTa je k dispozícii na stiahnutie platné tlačivo Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, ktoré po 
jeho vyplnení a vytlačení odovzdá zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2019.
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Technická špecifikácia a ochrana údajov

Pre koho je určený

BOT je primárne určený pre zamestnancov, ktorí 
majú uzatvorená pracovnú zmluvu so slovenským 
zamestnávateľom a dosahujú aj iné príjmy zo zdroja 
na Slovensku. Čiastočne pokrýva aj ďalšie situácie 
zahraničných príjmov a práce v zahraničí, avšak v 
tejto verzii nerieši špecifiká vyslaných zamestnancov, 
daňovú rezidenciu zamestnancov, a pod.

Cena

Uvádzacia cena pre zamestnávateľov za 
prístup k BOT aplikácii je odstupňovaná od 
počtu zamestnancov: 

 do     50 zamestnancov - EUR    550
 do   500 zamestnancov - EUR    950
 nad 500 zamestnancov - EUR 1.450

Nezávislosť audítora

Ak je vaša spoločnosť audítovým klientom  PwC alebo dcérskou spoločnosťou takéhoto klienta, existujú určité 
služby, ktoré vám z dôvodu pravidiel  nezávislosti audítora nemôžme poskytnúť, prípadne ich môžeme 
poskytnúť až po schválení audítovou komisiou a audítovým partnerom. Z tohto dôvodu sme pred uzatvorením 
zmluvy a poskynutím poradenstva formou BOTa preveriť, či ste momentálne audítovým klientom subjektu 
PwC alebo dcérskou spoločnosťou takéhoto klienta, a prípadne požiadať o schválenie poskytovania 
neaudítových služieb. 

Ďalšie kroky a časový rámec

Ak Vás naša ponuka zaujala, dajte nám prosím vedieť a zašleme Vám zmluvu na poskytovanie služieb. 
Po podpise zmluvy oboma stranami Vám obratom zašleme link na BOT asistenta pre ročné zúčtovanie 
dane a inštrukcie k jeho používaniu.

Cena je bez DPH.
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Čo je BOT asistent pre ročné zúčtovanie dane?
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