ABRA Software a.s.
Jeremiášova 1422/7b
155 00 Praha 13

IČ 25097563
DIČ: CZ2597563
Zapsáno v OR u Měst. soudu
v Praze, odd. B, vložka 4475

LEGISLATIVNÍ VERZE ABRA GEN
2018 (CZ)

Upozornění:
Lednová legislativní verze 18. 01. 01 obsahuje změny týkající se zejména oblasti
Mezd a personalistiky v roce 2018. Připomínáme, že pro funkci systému ve verzi
18.01 je nutné si opatřit licenční klíč pro verze řady 18.
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1 ZMĚNY V DANĚNÍ PŘÍJMŮ SRÁŽKOVOU DANÍ
V agendě mezd dochází ke změně výpočtu srážkové daně u příjmů do 2500,- Kč
měsíčně.

1.1 Důvod změny
Od 1. 1. 2018 dochází ke změně zákona o daních z příjmů v § 6, odst. 4 v rámci
zákona č. 170/2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Nově se
srážkovou daní daní všechny příjmy do výše nepřesahující měsíčně 2 500 Kč u
zaměstnanců, kteří nepodepsali prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických
osob, bez ohledu na typ pracovního poměru. V případě souběhu dohody o
provedení práce do výše příjmu nepřesahujícího 10 000 Kč, jiných pracovních
poměrů do výše nepřesahujících 2 500 Kč a příjmů nerezidentů statutárů, se
příjmy nesčítají a daní se odděleně srážkovou daní. Základy daně a daň se
samostatně zaokrouhlují.

1.2 Popis změny v ABRA Gen
Z důvodu potřeby sledovat oddělené základy daně byly přidány nové položky do
souhrnných mzdových listů (MLS):
"S_TaxIncomeAgreementsTotal" - "Zdanitelné příjmy z DPP"
"S_ExtraTaxBaseAgreementsTotal" - "Základ daně zvl. sazbou z DPP"
"S_InsTaxIncomeOtsTotal" - "Pojistné z ""ostatních příjmů"
"S_TaxIncomeOtsTotal" - """Ostatní"" zdanitelné příjmy (vyjma DPP)"
"S_ExtraTaxBaseTaxIncomeOtsTotal" - "Základ daně zvl. sazbou z ost.
příjmů"
"S_TaxIncomeNonResExTotal" - "Zdanitelné příjmy jednatele nerezidenta"
"S_InsTaxIncomeNonResExTotal" - "Pojistné z příjmů jednatele
nerezidenta"
"S_ExtraTaxBaseNonResExTotal" - "Základ daně zvl. s. jednatele nerez."
"S_TaxIncomeAgreements" - "Zdanitelné příjmy z DPP oprava"
"S_InsTaxIncomeOts" - "Pojistné z ""ost."" zdan. příjmů - oprava"
"S_TaxIncomeOts" - """Ostatní"" zdan. příjmy (bez DPP) oprava"
"S_TaxIncomeNonResEx" - "Zdanitelné příjmy jedn. nerez. oprava
"S_InsTaxIncomeNonResEx" - "Pojistné z příjmů jedn. nerez. oprava"

Ve schématu MSZakl byla upravena/ přidána výpočtová schémata s platností od
1. 1. 2018:
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- ExtraTaxTotal
- S_IsDepositTax
- S_DepositTaxBase
- S_ExtraTaxBase
- S_ExtraTaxDueBase
- S_TaxIncomeAgreementsTotal
- S_ExtraTaxBaseAgreementsTotal
- S_InsTaxIncomeOtsTotal
- S_TaxIncomeOtsTotal
- S_ExtraTaxBaseTaxIncomeOtsTotal
- S_TaxIncomeNonResExTotal
- S_InsTaxIncomeNonResExTotal
- S_ExtraTaxBaseNonResExTotal
Došlo k úpravě definovatelného formuláře souhrnného mzdového listu (MLS) Daň, čistý a hrubý příjem, doplatek mzdy. V rámci úpravy byly přidány samostatné
základy srážkové daně i možnost jejich ruční opravy.
Byly upraveny tiskové sestavy:
Agenda Mzdové listy:
o

„Potvrzení o zdanitelných příjmech - od 1. 1. 2018 (vzor 26)“

o

„Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP - od 1. 1. 2018 (vzor 5)“

Agenda Reporty - Mzdové listy po obdobích:
o

„Mzdový list“

o

„Mzdový list jen s nulovými hodnotami“

Upravené reporty mají viditelnost od 1. 1. 2018.

2 MINIMÁLNÍ MZDA
Od 1. 1. 2018 dochází ke změnám v minimální a zaručené mzdě. Zvyšuje se
minimální měsíční mzda na 12 200 Kč a hodinová mzda na 73,20 Kč.
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2.1 Důvod změny
Nařízení vlády 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o
minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s tím se mění i výše zaručené
mzdy.

2.2 Popis změny v ABRA Gen
Změny v Globálních proměnných s platností od 1. 1. 2018:
S_MinMzdH = 73,20 Kč
S_MinMzdM = 12 200 Kč

Současně byly aktualizovány hodnoty globálních proměnných pro zaručenou mzdu
v agendě „Skupiny prací“.

3 NORMATIVNÍ NÁKLADY NA BYDLENÍ
Od 1. 1. 2018 dochází ke změně normativních nákladů na bydlení .

3.1 Důvod změny
Úprava vychází z nařízení vlády 407/2017 Sb., kterým se pro účely příspěvku na
bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních
nákladů na bydlení.

3.2 Popis změny v ABRA Gen
Byla upravena hodnota Globální proměnné S_NormNakl na hodnotu 5 928 Kč
s platností od 1. 1. 2018.
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4 DAŇOVÝ TISKOPIS POTVRZENÍ
ZAMĚSTNAVATELE PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU
NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
Nová verze formuláře „Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění nároku na daňové
zvýhodnění - daňové přiznání (vzor 2, od 2018)“.

4.1 Důvod změny
Finanční správa zveřejnila novou verzi vzoru formuláře „Potvrzení zaměstnavatele
pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - daňové přiznání (vzor 2, od 2018)“.

4.2 Popis změny v ABRA Gen
Do

agendy

„Zaměstnanci“

byl

přidán

nový

vzor

formuláře

„Potvrzení

zaměstnavatele pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - daňové přiznání
(vzor 2, od 2018)“ s viditelností od 1. 1. 2018. Nedochází ke změnám v tištěných
údajích - byl pouze vyměněn podklad formuláře.

5 DAŇOVÝ TISKOPIS POTVRZENÍ O
ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH ZE ZÁVISLÉ
ČINNOSTI
Od 1. 1. 2018 dochází ke změnám v potvrzeních o zdanitelných příjmech ze závislé
činnosti.

5.1 Důvod změny
Finanční správa zveřejnila následující formuláře pro rok 2018:
o

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách
na daň a daňovém zvýhodnění“ (zdroj)

o

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě
dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a o
sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ (zdroj)

5.2 Popis změny v ABRA Gen
Do agendy „Mzdové listy“ byly přidány nové vzory formulářů:
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o

"Potvrzení o zdanitelných příjmech - od 1. 1.2018 (vzor 26)"

o

"Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP - od 1. 1. 2018 (vzor 5)"

Ve formuláři "Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP - od 1. 1. 2018 (vzor 5)"
přibyl nový řádek č. 3 s úhrnem povinného pojistného z příjmů daněných
srážkovou daní. Upravené reporty mají viditelnost od 1. 1. 2018.

6 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA JEDNO
VYŽIVOVANÉ DÍTĚ
Zvyšuje se nárok poplatníka na daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě na
15 204 Kč ročně.

6.1 Důvod změny
Na základě pozměňovacího návrhu k novele zákona o státní sociální podpoře,
předpis č. 200/2017, se zvyšuje od 1. 1. 2018 nárok poplatníka na daňové
zvýhodnění na jedno vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti ročně na
15 204 Kč, tomu odpovídá částka 1 267 měsíčně.

6.2 Popis změny v ABRA Gen
Změněna Globální proměnná s platností od 1. 1. 2018:
S_DZDite = 15 204 Kč

7 REDUKČNÍ HRANICE VYMĚŘOVACÍHO
ZÁKLADU PRO ÚČELY NEMOCENSKÉHO
POJIŠTĚNÍ
Od 1. 1. 2018 dochází ke změně redukčních hranic denního vyměřovacího základu
nemocenského pojištění.

7.1 Důvod změny
Dle sdělení MPSV č. 349/2017 Sb. vyhlašuje MPSV pro účely nemocenského
pojištění novou výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu
platných v roce 2018.
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7.2 Popis změny v ABRA Gen
Změny v Globálních proměnných s platností od 1. 1. 2018:
S_NPNRed1 = 1 000 Kč
S_NPNRed2 = 1 499 Kč
S_NPNRed3 = 2 998 Kč

8 OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉČE
Zavádí se nová dávka nemocenského pojištění otcovská poporodní péče na dobu
jednoho týdne po narození dítěte.

8.1 Důvod změny
Byla schválena změna zákona o nemocenském pojištění, předpis č. 148/2017 Sb.,
v rámci které se zavádí nová dávka systému nemocenského pojištění, tzv.
„Otcovská

poporodní

péče“

(„otcovská“).

Dávka

bude

poskytována

z nemocenského pojištění otci dítěte v délce maximálně 7 dnů ve výši 70 %
denního vyměřovacího základu. Otcovskou poporodní péči bude možné čerpat do
6 týdnů od narození dítěte. Zákon nabývá účinnosti 1. 2. 2018.

8.2 Popis změny v ABRA Gen
Do číselníku nemocenských dávek byl přidán nový druh dávky „Otcovská
poporodní péče“, platný od 1. 2. 2018. Současně vznikl nový základní druh dávky
„Otcovská poporodní péče“. V souvislosti s tím byly upraveny QR funkce:
WageSickAndWorkingInjuryReport.AverageNrOfSocialInsPersons
WageSickAndWorkingInjuryReport.GetAllTypesString
WageSickBenefitCount
WageSickBenefitDaysInRate
WageSickBenefitSum
WageSickBenefitSumByDates
WageSickBenefitSumByDate
WageSickExcludedDaysSum
WageSickeBenefitShortenings
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Dále byl s platností od 1. 2. 2018 upraven výpočet položky S_ExcludedDays ve
schématu MDPojist pro výpočet vyloučené doby na dílčím mzdovém listu (MLD).

9 DAŇOVÝ TISKOPIS VÝPOČET DANĚ A
DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ
Změny v podkladu pro výpočet daně a daňového zvýhodnění – vzor 22 za rok
2018.

9.1 Důvod změny
Pro rok 2018 byl zveřejněn nový podklad pro formulář výpočet daně z příjmů.

9.2 Popis změny v ABRA Gen
Do agendy „Roční zúčtování“ byl přidán formulář "Výpočet daně z příjmů, vzor 22
- (rok 2018)" s viditelností od 1. 1. 2018. Údaje ve formuláři se nezměnily, jedná
se pouze o výměnu podkladu.

10 MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ
Dochází ke změně maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění v roce
2018.

10.1

Důvod změny

Zvyšuje se maximální vyměřovací základ sociálního pojištění pro rok 2018 na
hodnotu 1 438 992 Kč (zdroj MPSV).

10.2

Popis změny v ABRA Gen

Pro Globální proměnnou S_SPZakLimit byla přidána hodnota 1 438 992 Kč
s platností od 1. 1. 2018.
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11 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - VYMĚŘOVACÍ
ZÁKLAD U OSOBY, ZA KTEROU JE PLÁTCE
STÁT
Od 1. 1. 2018 dochází ke změně výše vyměřovacího základu u osoby, za kterou je
plátcem zdravotního pojištění stát.

11.1

Důvod změny

Dle nařízení vlády č. 140/2017 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za
kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se vyměřovací
základ zvyšuje na 7 177 Kč.

11.2

Popis změny v ABRA Gen

Globální proměnná S_ZPStat má s platností od 1. 1. 2018 hodnotu 7 177 Kč.

12 ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O PRÁCI
Dochází ke změně v tisku statistického šetření „Čtvrtletní výkaz o práci“.

12.1 Důvod změny
Pro rok 2018 byl zveřejněn nový podklad pro formulář „Čtvrtletní výkaz o práci“.

12.2 Popis změny v ABRA Gen
Do agendy „Roční zúčtování“ byl přidán formulář "Čtvrtletní výkaz o práci - 2018"
s viditelností od 1. 1. 2018. Údaje ve formuláři se nezměnily, jedná se pouze o
výměnu podkladu.
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