LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ABRA GEN od 1. 1.
2017 (CZ)

- VE VERZI ABRA GEN 17.01.01 (KONZERVATIVNÍ DISTRIBUCE)
- VE VERZI ABRA GEN 17.03.01 (PROGRESIVNÍ DISTRIBUCE)

Upozornění:
Lednová legislativní verze 17.01.01 / 17.03.01 obsahuje změny týkající se zejména oblasti Mezd a
personalistiky v roce 2017. Připomínáme, že pro funkci systému ve verzi 17.01 / 17.03 je nutné si opatřit licenční
klíč pro verze řady 17.
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NORMATIVNÍ NÁKLADY NA BYDLENÍ

1

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně normativních nákladů na bydlení.

DŮVOD ZMĚNY

1.1

Úprava je nutná dle nařízení vlády 449/2016 Sb. (částka 182/2016) - Nařízení vlády, kterým se pro účely
příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

1.2

Byla upravena hodnota Globální proměnné S_NormNakl na hodnotu 5.822Kč s platností od 1. 1. 2017.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ - REDUKČNÍ HRANICE

2

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu.

DŮVOD ZMĚNY

2.1

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše
redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017 (343/2016 Sb.).

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

2.2

Změny v Globálních proměnných s platností od 1. 1. 2017:

3

-

S_NPNRed1 = 942 Kč

-

S_NPNRed2 = 1412 Kč

-

S_NPNRed3 = 2824 Kč

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA DAŇOVÉ
ZVÝHODNĚNÍ - DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Nová verze vzoru formuláře „Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - daňové
přiznání (vzor 2, od 2016)“.
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DŮVOD ZMĚNY

3.1

Finanční správa zveřejnila novou verzi vzoru formuláře „Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění nároku na
daňové zvýhodnění - daňové přiznání (vzor 2, od 2016)“.

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

3.2

Do agendy „Zaměstnanci“ byl přidán nový vzor formuláře „Potvrzení zaměstnavatele pro uplatnění nároku na
daňové zvýhodnění - daňové přiznání (vzor 2, od 2016)“. Nedochází ke změnám v tištěných údajích - byla
pouze provedena změna v roku platnosti (nyní lze rok na formuláři měnit dle potřeby).

POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

4

Od 1. 1. 2017 dochází ke změnám v potvrzeních o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

DŮVOD ZMĚNY

4.1

Finanční správa zveřejnila následující formuláře pro rok 2017:
-

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

-

„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)

4.2

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

Do agendy Mzdové listy byly přidány nové vzory formulářů "Potvrzení o zdanitelných příjmech - od 1. 1.2017
(vzor 25)" a "Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP - od 1. 1. 2017 (vzor 4)".

5

VÝPOČET DANĚ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

Změny v podkladu pro výpočet daně a daňového zvýhodnění – vzor 21 za rok 2016.

5.1

DŮVOD ZMĚNY

Pro rok 2016 byl zveřejněn nový podklad pro formulář výpočet daně z příjmů.
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5.2

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

Do agendy „Roční zúčtování“ byl přidán formulář "Výpočet daně z příjmů, vzor 21 - (rok 2016)".

6

MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

Dochází ke změně maximálního vyměřovacího základu u Sociálního pojištění pro rok 2017.

6.1

DŮVOD ZMĚNY

Na základě Nařízení vlády č. 325/2016 Sb. má maximální vyměřovací základ SP pro rok 2017 hodnotu 1 355
136 Kč.

6.2

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

Pro Globální proměnnou S_SPZakLimit byla přidána hodnota 1 355 136 Kč s platností od 1. 1. 2017.

7

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD U OSOBY, ZA KTEROU
JE PLÁTCE STÁT

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně výše vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem zdravotního
pojištění stát.

7.1

DŮVOD ZMĚNY

Dle Nařízení vlády č. 181/2016 Sb. o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného
na veřejné zdravotní pojištění stát (zdroj).

7.2

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

Globální proměnná S_ZPStat má s platností od 1. 1. 2017 hodnotu 6 814 Kč.

8

MINIMÁLNÍ MZDA

Od 1. 1. 2017 dochází ke změnám v minimální a zaručené mzdě. Zvyšuje se minimální měsíční mzda na
11 000 Kč a hodinová mzda na 66 Kč a ruší se sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při
omezeném pracovním uplatnění zaměstnance.
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DŮVOD ZMĚNY

8.1

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 (336/2016 Sb.)

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

8.2

Změny v Globálních proměnných s platností od 1. 1. 2017:
-

S_MinMzdH = 66 Kč

-

S_MinMzdM = 11000 Kč

Aktualizovány hodnoty Globálních proměnných pro zaručené mzdy.

9

ROČNÍ LIMIT PRO OSVOBOZENÍ PLATBY ZAMĚSTNAVATELE NA ŽIVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCE

Od 1. 1. 2017 dochází v souvislosti s ukončením důchodového spoření ke změně souhrnného ročního limitu
pro osvobození platby zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní pojištění zaměstnance.

9.1

DŮVOD ZMĚNY

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
(377/2015).

9.2

POPIS ZMĚNY V ABRA GEN

S ukončením důchodového spoření dochází k úpravě limitu osvobození od daně pro příspěvky zaměstnavatele
na životní a penzijní pojištění zaměstnance - byla aktualizována Globální proměnná S_LimitPFaZP na hodnotu
50.000Kč s platností od 1. 1. 2017.
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