SLEVA PRO PRACUJÍCÍ DŮCHODCE VE
VERZI ABRA GX 14.53/15.01

OBSAH
OBSAH .....................................................................................................................................2
DŮVOD ZAPRACOVÁNÍ...........................................................................................................3
POPIS ZMĚN ............................................................................................................................3
3.1

DEFINOVATELNÉ FORMULÁŘE ........................................................................................................ 3

3.2

ÚPRAVA SCHÉMAT ........................................................................................................................... 3

3.3

TISKOVÉ SESTAVY............................................................................................................................ 3

3.4

EXPORTY ........................................................................................................................................... 3

Stránka 2 z 3

DŮVOD ZAPRACOVÁNÍ
Na základě rozhodnutí ústavního soudu (162/2014) se ke dni 30. 7. 2014 vrací roční sleva na dani
pracujícím důchodcům (viz Zákon o dani z příjmů § 35ba odst. 1 písm. a). Slevu je možné uplatnit
zpětně za rok 2013.

POPIS ZMĚN
Změny byly provedeny v definovatelných formulářích mzdového listu, ve výpočtových schématech, na
tiskových sestavách a v exportech.

3.1

DEFINOVATELNÉ FORMULÁŘE
Na „Souhrnný mzdový list“ (Mzdy a personalistika  Mzdy a mzdové reporty  Mzdové listy 
záložka
Mzdové
údaje)
byla
přidána
položka
„Nezohledněné
slevy
a
další
částky“ (S_DepositTaxRefund), do kterých je možné zadat sumu nezohledněných slev – tedy i výši
roční slevy na dani pro pracující důchodce (na definovatelných formulářích „Všechny údaje“ a „Daň,
čistý a hrubý příjem, doplatek mzdy"). Upozornění: Opravy provedené pomocí této položky je nutné
následně zohlednit při sestavování Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

3.2

ÚPRAVA SCHÉMAT




3.3

Výpočtové schéma MS_Zakl: položka S_NetIncome upravena s platností od 1. 1. 2013 o přičtení
nové položky S_DepositTaxRefund.
Uzávěrkové schéma UZDZal: k 1. 1. 2013 přidán součet odečítající S_DepositTaxRefund od
celkové daně, která se účtuje.
Uzávěrkové schéma UZDZalPlat: k 1. 1. 2013 přidán součet odečítající S_DepositTaxRefund od
celkové daně, která se platí na účet finančního úřadu.

TISKOVÉ SESTAVY
Byly upraveny tiskové sestavy na mzdových listech, aby zahrnovaly práci s nově zavedenou položkou
mzdového listu:







3.4

Výplatní páska I. (použitelná od roku 2013): byla přidána nová položka „Vyrovnání“ zahrnující
„Nezohledněné slevy a další částky“. Položka obsahuje hodnotu:
COMMONLIST.ID.S_DepositTaxRefund
Výplatní páska II. (použitelná od roku 2013): byla přidána nová položka „Vyrovnání“ do které se
sčítají „Nezohledněné slevy a další částky“. Položka obsahuje hodnotu získanou součtem položek:
COMMONLIST.AnnualClearing
COMMONLIST.YearTaxBonus
COMMONLIST.ID.S_DepositTaxRefund
Přehled za firmu: přidána položka "nezohl. slevy a jiné opravy" (sekce Daň z příjmu – zálohová).
Přehled za střediska (měsíční): přidána položka "nezohl. slevy a jiné opravy" (sekce Daň z příjmu –
zálohová).

EXPORTY
Export nad mzdovými listy "Vyúčtování daně z příjmů fyzický osob ze závislé činnosti a z funkčních
prožitků (od 2010)" byl doplněn o odečtení neuplatněných slev.
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