
 
Doplnenie informácií pre OSS 
 
Finančná správa zverejnila xSD schému pre Daňové priznanie (DP) k OSS. xSD schéma je podkladom 
pre mňa, ako tvorcu softvéru, k vytvoreniu XML súboru, ktorý Vy následne importujete pri 
podávaní DP (a iných tlačív) na portáli Finančnej správy (FS). 
Z xSD schémy vyplýva, že pri evidovaní podkladov (OF) musíte dodržiavať FS stanovené označenia 
pre „štát“ a „menu“. 
V systéme SEA (keďže som v tom čase ešte nevedel presne) som v nastavení parametrov pre OSS 
vytvoril pre údaj „štát“ 4 polia podľa označenia v ŠÚSR: 
„Štát“               - Alfa-3   (označenie štátu 3 písmená) 
„K-2“                - Alfa-2   (označenie štátu 2 písmená) 
„Č.kód“            - Num-3 (číselné označenie štátu) 
„Názov štátu“ - slovný popis štátu 
 
Z xSD schémy je teraz jasné, že pre DP je podstatný údaj „K-2“ 2-písmenové označenie štátu. 
Na základe týchto skutočností Vám týmto dávam informáciu, čo musíte v systéme SEA dodržať. 
Základom v systéme SEA bude väzba medzi „Štát“=>„K-2“, teda v systéme budete pracovať 
s označením v „Štát“ (ideálne dodržať 3-písmenové označenie ŠÚSR) a tento údaj už nesmiete meniť. 
Tento údaj bude v systéme SEA uložený v databáze. 
Pri tvorbe DP použijem väzbu „Štát“=>„K-2“ a doplním si „K-2“ z tabuľky nastavenia. 
Z toho vyplýva, že ak náhodou nemáte označenie štátu v pozícii „K-2“ správne, môžete si ho 
kedykoľvek (pred vytvorením DP) opraviť. 
Číselné označenie štátu „Č.kód“ už nemusíte zadávať. 
Údaj „Názov štátu“ je veľmi dôležitý pre tých z Vás, ktorým som dorábal (upravoval) import FA 
z externých fakturačných systémov. Názov štátu v poli „Názov štátu“ musí byť zhodný s údajom, 
ktorý je uvedený v XML súbore FA Vášho klienta. 
 
Príklady nastavenia na základe komunikácie s Vami, pri nastavovaní importov z XML súborov FA: 
Štát    K-2  Č.kód  Názov štátu 

CZE     CZ               Česká republika 
HUN   HU              Hungary (v niektorých prípadoch Maďarsko) 
POL     PL               Poľsko  
 
Dovolené označenie pre „ŠTÁT“ 
 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="AT"/> 
    <xsd:enumeration value="BE"/> 
    <xsd:enumeration value="BG"/> 
    <xsd:enumeration value="CY"/> 
    <xsd:enumeration value="CZ"/> 
    <xsd:enumeration value="DK"/> 
    <xsd:enumeration value="EE"/> 
    <xsd:enumeration value="FI"/> 
    <xsd:enumeration value="FR"/> 
    <xsd:enumeration value="DE"/> 
    <xsd:enumeration value="EL"/> 
    <xsd:enumeration value="HU"/> 
    <xsd:enumeration value="HR"/> 
    <xsd:enumeration value="IE"/> 
    <xsd:enumeration value="IT"/> 
    <xsd:enumeration value="LV"/> 
    <xsd:enumeration value="LT"/> 
    <xsd:enumeration value="LU"/> 



    <xsd:enumeration value="MT"/> 
    <xsd:enumeration value="NL"/> 
    <xsd:enumeration value="PL"/> 
    <xsd:enumeration value="PT"/> 
    <xsd:enumeration value="RO"/> 
    <xsd:enumeration value="SK"/> 
    <xsd:enumeration value="SI"/> 
    <xsd:enumeration value="ES"/> 
    <xsd:enumeration value="SE"/> 
    <xsd:enumeration value="XI"/> 
</xsd:restriction> 
 
Dovolené označenie pre „MENA“ 
 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
    <xsd:enumeration value="BGN"/> 
    <xsd:enumeration value="CZK"/> 
    <xsd:enumeration value="DKK"/> 
    <xsd:enumeration value="EEK"/> 
    <xsd:enumeration value="EUR"/> 
    <xsd:enumeration value="GBP"/> 
    <xsd:enumeration value="HUF"/> 
    <xsd:enumeration value="HRK"/> 
    <xsd:enumeration value="LTL"/> 
    <xsd:enumeration value="LVL"/> 
    <xsd:enumeration value="PLN"/> 
    <xsd:enumeration value="RON"/> 
    <xsd:enumeration value="SEK"/> 
</xsd:restriction> 


