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mib:Daňovka Product sheet

Aplikace pro daňové formuláře zaměstnanců. 
V prostředí SAP Fiori.

mib:Daňovka

Podporujeme:

Řešte daňové formuláře 
přímo v SAP

Prohlášení 
poplatníka daně
z příjmu fyzických osob 
ze závislé činnosti

Žádost o roční 
zúčtování záloh
a daňového zvýhodnění

Výhody řešení: 

Efektivní e-správa Prohlášení poplatníka daně 
a Žádosti o roční zúčtování záloh

Elektronická archivace – odpadá skladování 
papírových dokumentů

Možnost exportu do formátu pdf

Nativní aplikace bez nutnosti integrace
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Snadná implementace v SAP s minimem 
vývoje u zákazníka

Využití kmenových HR dat ze systému



  

Klíčové funkce řešení 
mib:Daňovka
Mib:Daňovka je podniková aplikace v SAP Fiori 
vyvinutá pro uživatele HR modulu systému SAP.
Umožňuje elektronicky spravovat hlavní 
zaměstnanecké daňové formuláře:

Benefity pro zaměstnavatele 

Systémové požadavky

Využití dat z osobních složek zaměstnanců 
v HR modulu k předvyplnění formulářů

Nastavení termínů kompletace v daném 
zdaňovacím období

Zpracování, kontrola a archivace vstupů od 
zaměstnanců přímo v SAP – bez nutnosti 
převodu do tištěné podoby a bez skladování 
objemné dokumentace

SAP ERP 6.0 EHP8 a vyšší
SAP S/4 HANA 1809 a vyšší

Součástí balíčku je:
Instalace
Konfigurace
Přizpůsobení a branding
Zaškolení uživatelů
Dokumentace

Benefity pro zaměstnance 

Role v aplikaci:

Prohlášení poplatníka daně z příjmu 
fyzických osob 

Žádost o roční zúčtování záloh 
a daňového zvýhodnění

HR administrátor
Iniciuje proces kompletace.
Kontroluje chyby a úplnost dat.
Vrací chybně vyplněné formuláře
zaměstnancům k opravě.

Zaměstnanec
Reviduje data v Prohlášení. 
Zakládá Žádost a přikládá přílohy. 
Potvrzuje platnost dat a odesílá je 
ke kontrole.

Díky digitalizaci dat minimalizuje pracnost 
celého procesu a celkově ho zefektivňuje.





MIBCON a.s.
Pod Kopcem 31,
147 00 Praha 4 – Hodkovičky

+420 244 912 698
info@mibcon.cz
www.mibcon.cz

Proč právě MIBCON? 

23 let úspěšného působení na trhu

Držitel certifikace SAP Partner Center of Excellence

Zkušený a rozsáhlý tým vedoucích projektů, 
SAP konzultantů a vývojářů

Step-by-step průvodce vyplněním 
formulářů – přímo v aplikaci

Pohodlná editace v prostředí počítače 
či tabletu s možností oprav 

Úspora času díky předvyplněným údajům
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