LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ABRA GX OD
1. 1. 2016 (CZ) – LEDNOVÁ VERZE

- VE VERZI ABRA GX 16.01.03 CZ (KONZERVATIVNÍ DISTRIBUCE)
- VE VERZI ABRA GX 16.03.03 CZ (PROGRESIVNÍ DISTRIBUCE)

Upozornění:
Lednové legislativní verze 16.01.03 a 16.03.03 obsahují další změny týkající se zejména XML exportu pro
Kontrolní hlášení DPH (KH DPH) a úprav potřebných v oblasti Mezd a personalistiky v roce 2016. Připomínáme,
že pro funkci systému ve verzi 16.01 (resp. 16.03) je nutné si opatřit licenční klíč pro verze řady 16.
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1

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - EXPORT

Od 1. 1. 2016 vzniká povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH a to pouze elektronickou formou.

1.1

DŮVOD ZMĚNY

Úprava nutná dle zákona 360/2014 Sb. (částka 143/2014) - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Na Daňovém portálu finanční
správy byla zveřejněna XML struktura podávaného výkazu KH DPH (struktura) a možnost načíst soubor se
sestaveným Kontrolním hlášením (načtení XML souboru).

1.2

POPIS ZMĚNY V ABRA GX

Do agendy „Uzávěrky DPH“ byla zapracována podpora exportu pro Kontrolní hlášení DPH (KH-DPH), který
odpovídá specifikaci na Daňovém portálu Finanční správy.

2

ZMĚNY V ÚČTOVÉM ROZVRHU

Od 1. 1. 2016 dochází ke změnám v účtovém rozvrhu.

2.1

DŮVOD ZMĚNY

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony (221/2015 Sb, částka 92).

2.2

POPIS ZMĚNY V ABRA GX

V rámci agendy "Účtový rozvrh" byl aktualizován vzor účtového rozvrhu pro podnikatele (platný pro rok 2016).

3

NOVÉ TYPY PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Od 1. 2. 2016 je uplatňován režim přenesení daňové povinnosti i při dodání elektřiny nebo plynu soustavami
nebo sítěmi obchodníkovi a při převodu záruk původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie.

3.1

DŮVOD ZMĚNY

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí
služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. (11/2016 Sb.,
částka 4).
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POPIS ZMĚNY V ABRA GX

3.2

Do číselníku "Typy plnění - přenesení daňové povinnosti" byly přidány tři nové typy přenesení daňové
povinnosti (18,19 a 20), týkající se obchodování s energiemi:

4

o

18 - Převod záruky původu podle zákona upravující ho podporované zdroje energie

o

19 - Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

o

20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

Výše minimální mzdy se od 1. 1. 2016 zvyšuje na 9900 Kč (minimální hodinová mzda je 58,70 Kč), minimální
mzda při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance se zvyšuje na 9300 Kč (minimální hodinová mzda je
55,10 Kč). Současně došlo k odpovídajícím úpravám nejnižších úrovní zaručených mezd.

DŮVOD ZMĚNY

4.1

Nařízení vlády, 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 (233/2015 Sb, částka 96/2015).

POPIS ZMĚNY V ABRA GX

4.2

Změněny hodnoty následujících globálních proměnných s platností od 1. 1. 2016:
o

S_MinMzdH = 58,70Kč

o

S_MinMzdM = 9900Kč

o

S_MinMzdInvH = 55,10Kč

o

S_MinMzdInvM = 9300Kč

Upraven číselník „Skupiny prací“:
Zaručená mzda
Skupina Kč/hod

Zaručená mzda - Invalidé
Kč/měs

Skupina Kč/hod

Kč/měs

1.

58,70

9 900

1.

55,10

9 300

2.

64,80

10 900

2.

60,90

10 300

3.

71,60

12 100

3.

67,20

11 300

4.

79,00

13 300

4.

74,20

12 500
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5

5.

87,20

14 700

5.

81,90

13 800

6.

96,30

16 200

6.

90,50

15 300

7.

106,30

17 900

7.

99,90

16 800

8.

117,40

19 800

8.

110,30

18 600

MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO ODVOD SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

Pro rok 2016 je maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění stanoven na 1 296 288 Kč (48 x
27 006 Kč (průměrná mzda)).

DŮVOD ZMĚNY

5.1

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro
rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016 (244/2015 Sb,
částka 100/2015).

POPIS ZMĚNY V ABRA GX

5.2

Změněna hodnota následující globální proměnné s platností od 1. 1. 2016:
o

6

S_SPZakLimit = 1 296 288 Kč

VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO POJISTNÉ HRAZENÉ STÁTEM U OSOBY, ZA
KTEROU JE PLÁTCEM POJISTNÉHO STÁT

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, má v roce 2016
výši 6 444 Kč na kalendářní měsíc.

DŮVOD ZMĚNY

6.1

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné
zdravotní pojištění stát (158/52015 Sb, částka 66/2015).

POPIS ZMĚNY V ABRA GX

6.2

Změněna hodnota následující globální proměnné s platností od 1. 1. 2016:
o

S_ZPStat = 6 444 Kč
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7

FORMULÁŘ VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ U DANĚ Z
PŘÍJMŮ FYZ. OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

Nový formulář „Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti“ platný pro
rok 2016 (za zdaňovací období 2015). Formulář se podává na Finanční úřad.

7.1

DŮVOD ZMĚNY

Ministerstvo financí vydalo nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyz. osob ze
závislé činnosti pro rok 2015" (25 5556 MFin 5556 – vzor č. 1). Byl publikován na webu Finanční správy.

7.2

POPIS ZMĚNY V ABRA GX

V agendě „Roční zúčtování“ přibyla v tiskové nabídce nová tisková sestava: „Výpočet daně z příjmů - Vzor 20
(Rok 2015)“:

8

NOVÝ SVÁTEK VELKÝ PÁTEK

V prosinci 2015 byl uzákoněn nový svátek, jedná se o křesťanský velikonoční svátek Velký pátek (datum
v konkrétním roce se řídí datem slunovratu).

8.1

DŮVOD ZMĚNY

Ve sbírce zákonů vyšla 21. 12. 2015 změna zákona č. 245/2000 Sb O státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve které je přidán nový svátek "Velký pátek" (359/2015,
částka 153).
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POPIS ZMĚNY V ABRA GX

8.2

Do agendy „Placené svátky“ byl přidán svátek Velký pátek, který vychází na:
o

25. 3. 2016

o

14. 4. 2017

o

30. 3. 2018

o

19. 4. 2019

o

10. 4. 2020

Nový svátek se promítne do nově vygenerovaného pracovního kalendáře:

Dále byla upravena agenda „Roční fondy pracovní doby“ pro týdenní úvazek 40 hod a 37,5 hod. Při použití
pracovních kalendářů s jinými pracovními úvazky je třeba si roční fondy pracovní doby doplnit ručně.
Roční fondy pracovní doby:
Úvazek 37,5:

Rok

1Q

2Q

3Q

2016

465

487,5 472,5 465

1890

2017

487,5

457,5 465

465

1875

2018

472,5

465

472,5 1875

465

4Q

Celkem
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2019

472,5

457,5 487,5 465

1882,5

2020

480

457,5 480

465

1882,5

Rok

1Q

2Q

3Q

4Q

Celkem

2016

496

520

504

496

2016

2017

520

488

496

496

2000

2018

504

496

496

504

2000

2019

504

488

520

496

2008

2020

512

488

512

496

2008

Úvazek 40:

Fondy pracovní doby se používají pro výpočty v Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním
postižení na celkovém počtu zaměstnanců.

9

NORMATIVNÍ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Pro rok 2016 byla navýšena částka Normativních nákladů na bydlení na 5 858,- Kč. Částka se využívá při
výpočtu srážek ze mzdy.

DŮVOD ZMĚNY

9.1

Ve Sbírce nařízení vlády vyšlo dne 28. 12. 2015 nařízení, kterým se stanovují normativní náklady na bydlení
pro rok 2016 (395/2015, částka 164).

POPIS ZMĚNY V ABRA GX

9.2

S platností od 1. 1. 2016 byla změněna hodnota globální proměnné „Normativní náklady na bydlení“:
o

S_NormNakl = 5858,- Kč
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10 ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O PRÁCI PRO ROK 2016
Nový Čtvrtletní výkaz o práci pro rok 2016. Jedná se výkaz pro Český statistický úřad. Ve výkazu přibyla nová
sekce s údaji o osobách pracujících na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich odměnách.

10.1 DŮVOD ZMĚNY
Na stránkách Českého statistického úřadu byl publikován nový vzor formuláře „Čtvrtletní výkaz“ pro rok 2016.

10.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
Do agendy Mzdové listy byl přidán nový vzor formuláře "Čtvrtletní výkaz o práci - 2016":

Na konci výkazu přibyla sekce A109 s údaji o osobách pracujících na dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr a jejich odměny. Hodnoty v této sekci navazují na řádek 05 v sekci 005 – Ostatní osobní
náklady:
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11 PŘEHLED O VÝŠI POJISTNÉHO 2016
Nový formulář "Přehled o výši pojistného" pro rok 2016. Jedná se o mzdový výkaz pro Českou zprávu
sociálního zabezpečení. Současně byl upraven export formuláře v XML pro zasílání pomocí E-podání.

11.1 DŮVOD ZMĚNY
Česká správa sociálního zabezpečení vydala nový formulář "Přehled o výši pojistného" pro rok 2016, je
k dispozici na jejich stránkách.

11.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
V agendě „Mzdové listy“ přibyl v tiskové nabídce nový Tisk formuláře a Export Přehled o výši pojistného 2016.
V novém formuláři jsou vynechány informace o zrušeném důchodovém spoření ve II. pilíři:
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12 ŽÁDOST O POUKÁZÁNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTKY VYPLACENÉ NA DAŇOVÝCH
BONUSECH
Nový formulář "Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené na daňových bonusech“. Jedná se o žádost
zaměstnavatele podávanou Finančnímu úřadu pro zpětné vyžádání vyplacených bonusů zaměstnancům.

12.1 DŮVOD ZMĚNY
Ministerstvo financí vydalo pro rok 2016 nový formulář "Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené na
daňových bonusech“ – vzor 10 (Finanční správa).

12.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
V tiskové nabídce v agendě Mzdových listů přibyl nový tisk formuláře Žádost o poukázání chybějící částky
vyplacené na daňových bonusech“ – vzor 10. Současně se nabízí Export ve formátu XML pro elektronické
podání.
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13 UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ V II. DŮCHODOVÉM PILÍŘI
Ke konci roku 2015 byl ukončen II. důchodový pilíř a nadále v něm nelze spořit.

13.1 DŮVOD ZMĚNY
Ve sbírce zákonů vyšel 28. 12. 2015 zákon č. 376/2015 Sb. o Ukončení důchodového spoření. Zákon určuje,
jak postupovat po formální stránce a nároky účastníka.

13.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
S platností od 1. 1. 2016 byla změněna hodnota globálních proměnných:
o

Sazba Důchodového spoření zaměstnance (%): S_DSZec = 0

o

Sazba Sociálního pojištění, pokud zaměstnanec platí důchodové spoření (%): S_SPDSZec = 0

Byla upravena výpočtová schémata pro výpočet mezd, Důchodové spoření v II. pilíři se od 1. 1. 2016 nepočítá:
o

MDPojist/ S_SocialInsEmployee

o

MSPenz/ S_RetSavings

o

MSPojist/ SocialInsEmployee

V agendě Mzdových listů byly upraveny tiskové sestavy:
o

Výplatní páska I (použitelná od roku 2013)

o

Výplatní páska II (použitelná od roku 2013)

o

Ve Výplatních páskách se od období 2016/01 netiskne řádek Důchodové spoření II. pilíř.

14 PRŮMĚRNÁ MZDA V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ZA 1. - 3. ČTVRTLETÍ
2015
Pro rok 2016 byla určena nová výše Průměrné mzdy v národním hospodářství ve výši 25 903,- Kč. Částka se
využívá při výpočtu hodnot v Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém
počtu zaměstnanců za rok 2015.

14.1 DŮVOD ZMĚNY
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí 2015 dosáhla hodnoty 25.903 Kč - zpráva Českého
statistického úřadu.
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14.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
S platností od 1. 1. 2015 byla změněna hodnota globální proměnné „Průměrná mzda v národním hospodářství“:
o

S_PrumMzda = 25.903Kč

15 FORMULÁŘ OHLÁŠENÍ O PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNANCŮ
SE ZPS ZA ROK 2015
Nový formulář „Ohlášení o plnění povinného podílu zaměstnanců se ZPS za rok 2015“. Novinkou je
požadované vyplnění přílohy č. 1, ve které zaměstnavatel úřadu práce poskytuje informace o tom, od koho a
za kolik odebíral náhradní plnění.

15.1 DŮVOD ZMĚNY
Na stránkách MPSV byl publikován nový vzor formuláře „Ohlášení o plnění povinného podílu zaměstnanců se
ZPS za rok 2015“.

15.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
V agendě Pracovních poměrů přibyla nová volba v tiskové nabídce „Oznámení o plnění povinného podílu
zaměstnanců se ZPS za rok 2015“.

Nově je potřeba vyplnit a zaslat přílohu č. 1, ve které zaměstnavatel poskytuje Úřadu práce informace o tom,
od koho a za kolik odebíral náhradní plnění. Příloha je dostupná pouze v xlsx formátu a pro její vyplnění nejsou
podklady v Abra SW k dispozici, proto je potřeba v případě, že došlo v roce 2015 k odběru náhradních plnění,
vyplnit zvlášť přílohu v Excelu a odeslat současně s vytištěným formulářem Oznámení. Program upozorní na
nutnost jejího vyplnění, ale součástí tisku není.
Formulář se nově namísto "Oznámení" nazývá "Ohlášení", ale v Abra SW s ohledem na snazší dohledatelnost
formuláře je v tiskové nabídce ponecháno názvosloví původní.
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16 FORMULÁŘ POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH (VZOR 24)
Nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění. Používá se stejně jako formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP pro doložení příjmů ze
závislé činnosti pro Finanční úřad.

16.1 DŮVOD ZMĚNY
Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn vzor formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech - od 1. 1. 2016
(vzor 24)".

16.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
V agendě „Mzdové listy“ přibyla v nabídce tisků nová volba „Potvrzení o zdanitelných příjmech - od 1. 1. 2016
(vzor 24)“:

Ve formuláři se nově tiskne v odstavci 16 v sloupci ZTP/P od kdy do kdy byly uplatněny odpočty na děti se
ZTP.

17 FORMULÁŘ POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH Z DPP (VZOR 3)
Nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení
práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Jedná se o formulář pro Finanční úřad.

17.1 DŮVOD ZMĚNY
Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn vzor 3 formuláře "Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP - od 1.
1. 2016 (vzor 3)".
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17.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
V agendě Mzdových listů přibyla v nabídce tisků nová volba Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP – od 1.
1. 2016 (vzor 3):

18 FORMULÁŘ ŽÁDOST O NEMOCENSKÉ/OŠETŘOVNÉ OD 2016
Nový formulář pro rok 2016: „Žádost o nemocenské/ ošetřovné od 2016“. Žádost se zasílá na Českou správu
sociálního zabezpečení. Žádost lze zasílat ve formátu XML elektronickou cestou.

18.1 DŮVOD ZMĚNY
Na stránkách ČSSZ je k dispozici nový vzor formuláře "Žádost o nemocenské/ošetřovné od 2016". Dále jsou
na témže odkazu k dispozici nové datové struktury pro Export ve formátu XML.

18.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
Do agendy Nemocenské dávky byl přidán nový formulář "Žádost o nemocenské/ošetřovné od 2016":
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Na první straně formuláře přibyl příznak pro "Zahraniční potvrzení mimo Slovenska". Bylo rozšířeno vstupní
okno před tiskem, kam byl přidán uvedený příznak. Nově lze v tomto okně, stejně tak jako při exportu, nastavit
příznak pro body d, e, g, h na druhé straně formuláře.

ČSSZ bude implementovat novou službu pro zpracování formulářů v ostrém prostředí v březnu 2016 a
plánuje souběh formulářů pro rok 2015 i 2016 minimálně po dobu 3 měsíců (II. kvartál).
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V současné době není na webu ČSSZ k dispozici nové rozhraní pro formulář pro rok 2016. Nasazení v
testovacím prostředí na webu ČSSZ je přislíbeno začátkem roku 2016. Po jeho zveřejnění bude ověřen
formulář i XML export implementovaný do Abra SW.

19 NOVÉ ÚDAJE V AGENDĚ ZAMĚSTNANCI
Příprava údajů pro novou přílohu k „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ v agendě „Zaměstnanci“.
Příloha „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3
zákona“ se bude podávat ve formě exportu ve formátu XML pod označením DPZVD6 za rok 2016. Jedná se o
údaje, týkající se zahraničních zaměstnanců, daňových rezidentů:
o

sloupec č.10 - typ daňové identifikace

o

sloupec č.16 - daň srážkou u zdroje

o

sloupec č.19 - délka výkonu práce

19.1 DŮVOD ZMĚNY
Na stránkách Finanční správy je k dispozici tiskopis „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových
listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona“. Jedná se o novou povinnou přílohu k formuláři Vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti. V příloze jsou vyžadovány údaje, které nyní nejsou v Abra SW k dispozici.

19.2 POPIS ZMĚNY V ABRA GX
V agendě „Zaměstnanci“ v definovatelném formuláři „Všechny údaje“ byla změněna záložka „Nositel
cizozemského pojištění“. Nové označení záložky je „Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura“:
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Nové údaje jsou v dolní části obrazovky:
o

Kód státu, který osobní doklad vydal

o

Typ osobního dokladu

Export uvedené přílohy bude k dispozici v další verzi Abra SW.

18 z 18

