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

IČ 25097563
IČ DPH: CZ2597563
Zapísané v OR u Mest. súdu
v Prahe, odd. B, vložka 4475

LEGISLATÍVNA VERZIA ABRA GEN
2018 (SK)

Upozornenie:
Januárová legislatívna verzia 18.01.02 obsahuje zmeny týkajúce sa hlavne oblasti
Miezd a personalistiky v roku 2018. Pripomíname, že pre funkciu systému vo verzii
18.01 je nutné si zaopatriť licenčný kľúč pre verzie radu 18.
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1

MINIMÁLNA MZDA

Od 1. 1. 2018 dochádza k zmene vo výške minimálnej mzdy. Zvyšuje sa minimálna
mesačná mzda na 480 € a hodinová minimálna mzda na 2,759 €.

1.1 Dôvod zmeny
Bolo schválené a zverejnené nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z., ktorým sa stanoví
suma minimálnej mzdy pre rok 2018.

1.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Došlo k nastaveniu nových hodnôt Globálnych premenných s platnosťou od 1. 1.
2018:
S_MinMzdH = 2,7590 €
S_MinMzdM = 480 €

2

TLAČIVO ROČNÉHO ZÚČTOVANIA DANE

Od 1. 1. 2018 dochádza k zmenám vo formulári ročného zúčtovania dane.

2.1 Dôvod zmeny
Finančná správa zverejnila daňové tlačivo „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti“ pre rok 2018 (zdroj).

2.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Do agendy „Ročné zúčtovanie“ boli pridané nové vzory formulárov:
o

"Ročné zúčtovanie dane za rok 2017"

o

"Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 strana 2"

Upravené tlače majú viditeľnosť od 1. 1. 2018.
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3

ŽIVOTNÉ MINIMUM A S TÝM SÚVISIACA
VÝŠKA NEZDANITEĽNÉHO MINIMA,
DAŇOVÉHO BONUSU A ODPOČTU NA
MANŽELKU/MANŽELA

Od 1. 1. 2017 došlo k zmene výšky životného minima a od 1. 1. 2018 sa mení
s tým súvisiaca výška nezdaniteľného minima, daňového bonusu a daňového
odpočtu na manželku/manžela.

3.1 Dôvod zmeny
Podľa oznámenia Finančnej správy (zdroj) sa mení výška životného minima, ktorá
má za následok zvýšenie nezdaniteľného minima, daňového bonusu a daňových
odpočtov.

3.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Zmena v Globálnych premenných s platnosťou od 1. 1. 2017:
S_ZMJ = 199,48 €
Zmeny v Globálnych premenných s platnosťou od 1. 1. 2018:

4

S_MaxDB

= 21,56 €

S_OdpMin

= 3830,02 €

S_OdpManz

= 3830,02 €

S_OdpManzZ

= 3830,02 €

S_MaxRocDB

= 258,72 €

S_MaxRInvDB

= 258,72 €

PRÍPLATKY ZA PRÁCU V NOCI A V
ŠKODLIVOM PROSTREDÍ

Došlo k zvýšeniu príplatkov za prácu v noci a v škodlivom prostredí.
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4.1

Dôvod zmeny

V súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy od 1. 1. 2018 dochádza k zvýšeniu
príplatkov za prácu v noci a škodlivom prostredí. Zákonník práce stanoví výšku
uvedených príplatkov vo výške 20% minimálnej mzdy.

4.2

Popis zmeny v ABRA Gen

Boli nastavené nové hodnoty Globálnych premenných:

5

S_PriNocMZ

= 0,5518 €

S_PriProst

= 0,5518 €

VŠEOBECNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
SOCIÁLNEHO POISTENIA A HRANICA PRE
ZÁNIK ODVODOVEJ ÚĽAVY DLHODOBO
NEZAMESTNANÝCH

Od 1. 1. 2018 dochádza k zmene výšky všeobecného vymeriavacieho základu
sociálneho

poistenia

a

hranice

pre

zánik

odvodovej

úľavy

dlhodobo

nezamestnaných.

5.1

Dôvod zmeny

Podľa vyhlásenia Štatistického úradu SR činila priemerná mesačná mzda
v národnom hospodárstve SR v roku 2016 912 € (zdroj). Od priemernej mzdy sa
odvíja všeobecný vymeriavací základ sociálneho poistenia (dvanásťnásobok) a
hranica pre zánik odvodovej úľavy dlhodobo nezamestnaných (67%).

5.2

Popis zmeny v ABRA Gen

Došlo k nastaveniu nových hodnôt Globálnych premenných:
Pre rok 2016:
S_PriemMzda

= 912 €

Pro rok 2018:
S_VVZSP

= 10944 €
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S_HranPrijDN

6

= 611,04 €

DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA
NEMOCENSKÉ DÁVKY

Od 1. 1. 2018 dochádza k zmene denného vymeriavacieho základu na
nemocenské dávky.

6.1 Dôvod zmeny
V dôsledku pravidelnej každoročnej valorizácie redukčných hraníc sa zvyšuje
maximálny denný vymeriavací základ na nemocenské dávky pre rok 2018 na
hodnotu 59,9671 €.

6.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Došlo k nastaveniu novej hodnoty Globálnej premennej S_MaxDVZPlna na
hodnotu 59,9671 € s platnosťou od 1. 1. 2018.

7

UPOZORNENIE NA NUTNOSŤ STIAHNUTIA
AKTUALIZÁCIÍ PRE FUNKČNOSŤ ĎALŠÍCH
LEGISLATÍVNYCH ZMIEN

Pre funkčnosť ďalších legislatívnych zmien (od kap. 8) je pre verzie 18.01.02 a
18.03.02 nutné aplikovať aktualizácie, ktoré je možné získať v ABRA Gen pomocou
funkcie „Skontrolovať aktualizácie“ v ľavej spodnej časti hlavného okna pre
spúšťanie agend.

8

ZRUŠENIE ODVODOVEJ ODČÍTATEĽNEJ
POLOŽKY NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE PRE
ZAMESTNÁVATEĽA

Došlo k zrušeniu odpočítateľnej odvodovej položky na zdravotné poistenie pre
zamestnávateľa (OOP), pre zamestnanca odvodová odčítateľná položka zostáva.
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8.1 Dôvod zmeny
V rámci novely zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z. došlo od
1.1.2018 k zrušeniu odvodovej odčítateľnej položky na zdravotné poistenie pre
zamestnávateľa.

8.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Bol upravený výpočet miezd v časti výpočtu zdravotného poistenia. Zdravotné
poistenie zamestnávateľa sa po novom počíta z položky S_HealthInsBaseTotal
namiesto S_HealthInsBaseCorrect. Položka S_HealthInsBaseTotal nie je ponížená
o odvodovú odčítateľnú položku zdravotného poistenia.
Zmena sa dotkla výpočtu položky S_HealthInsCompany vo výpočtovej schéme
MSPoist.
Naďalej

sa

na

tlačových

(S_HealthInsBaseTotal)

a

výstupoch

„Korigovaný

základ“

rozlišuje

a tlačí

„Základ“

(S_HealthInsBaseCorrect)

–

ponížený o odvodovú odčítateľnú položku.
Došlo k úprave reportov:
Agenda „Mzdové listy“
o

Prehľad podľa firmy

o

Prehľad podľa stredísk

o

Prehľad o zdravotnom poistení

Agenda „Mzdové reporty“
o

Prehľad o poistnom za jedného zamestnanca

Pre správnu funkčnosť vo verziách 18.01.02 a 18.03.02 je nutné stiahnuť
aktualizácie, viď kap. 7.

9

ZRUŠENIE LIMITU 5 000 € U PLODÍN
A KOVOV

Od 1. 1. 2018 dochádza k zrušeniu limitu 5 000 € pre uplatnenie prenesenej
daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov.
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9.1 Dôvod zmeny
V rámci novely zákona o DPH č. 334/2017 Z. z. došlo od 1.1.2018 k zrušeniu limitu
5 000 € pri dodaní poľnohospodárskych plodín a kovov ako železo a oceľ, všetky
dodávky budú uskutočňované v režime prenesenej daňovej povinnosti (zdroj
Finančné riaditeľstvo). Uvedený limit ďalej platí len pre mobilné telefóny
a integrované obvody.

9.2 Popis zmeny v ABRA Gen
V agende „Typov plnenia – prenesenie daňovej povinnosti“ došlo k zrušeniu limitu
5 000 € pri všetkých položkách okrem typov plnenia „IO“ – Integrované obvody
a „MT“ – Mobilné telefóny. V prípade nastaveného limitu program kontroluje výšku
faktúr v režime prenesenej daňovej povinnosti a v prípade chybného nastavenia
zobrazí varovné upozornenie. Pre správnu funkčnosť vo verziách 18.01.02 a
18.03.02 je nutné stiahnuť aktualizácie, viď kap. 7.

10 ZMENA ČÍSELNÍKA MIEN
Od 1. 1. 2018 dochádza k zmene číselníka mien.

10.1 Dôvod zmeny
Pre rok 2018 boli schválené zmeny v číselníku Mien (zdroj Zbierka zákonov).

10.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Do číselníka mien bola pridaná mena:
Dobra, alfabetický kód: STN, numerický kód: 930
Ďalej bol zmenený názov meny:
Filipínske piso, alfabetický kód: PHP, numerický kód: 608 (pôvodne Filipínske
peso). Zmena sa vykoná len pri novom založení číselníka mien. Pre správnu
funkčnosť vo verziách 18.01.02 a 18.03.02 je nutné stiahnuť aktualizácie, viď kap.
7.
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11 DAŇOVÝ TLAČIVO DAŇOVÉ PRIZNANIE - DAŇ

Z PRIDANEJ HODNOTY
Od 1. 1. 2018 platí nový formulár Daňové priznanie – Daň z pridanej hodnoty.

11.1 Dôvod zmeny
Finančná správa zverejnila v Príspevku č. 20 nový formulár daňového priznania
k DPH pre rok 2018.

11.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Do agendy „Uzávierky DPH“ bola pridaná tlač nového vzoru formulára "DPH
priznanie 01 – 2018 platné od 1.1.2018".
Vo formulári pribudol nový druh a email oprávnenej osoby a email platiteľa. Pre
správnu funkčnosť vo verziách 18.01.02 a 18.03.02 je nutné stiahnuť aktualizácie,
viď kap. 7.

12 ELEKTRONICKÝ FORMULÁR DAŇOVÉ

PRIZNANIE – DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Od 1. 1. 2018 sa zmenila štruktúra elektronického formulára Daňové priznanie –
Daň z pridanej hodnoty.

12.1 Dôvod zmeny
Finančná správa zverejnila nový elektronický formulár daňového priznania k DPH
pre rok 2018 (zdroj Finančná správa).

12.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Do agendy „Uzávierky DPH“ bol pridaný nový export "DPH priznanie 01 – 2018
platné od 1.1.2018".

V exporte pribudol nový druh a email oprávnenej osoby

a email platiteľa. Pre správnu funkčnosť vo verziách 18.01.02 a 18.03.02 je nutné
stiahnuť aktualizácie, viď kap. 7.
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13 DAŇOVÉ TLAČIVO PREHLÁSENIE O

UPLATNENÍ NEZDANITEĽNEJ ČASTI DANE A
DAŇOVÉHO BONUSU
Došlo k zmene daňového formulára vyhlásenia k zdaneniu príjmov fyzických osôb,
uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu.

13.1 Dôvod zmeny
Finančná správa zverejnila v Príspevku č. 20 nový formulár „Vyhlásenie na
uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov„.

13.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Do agendy „Zamestnanci“ bola pridaná tlač nového vzoru formulára „VYHLÁSENIE
na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pre r.2018“. Pre správnu
funkčnosť vo verziách 18.01.02 a 18.03.02 je nutné stiahnuť aktualizácie, viď kap.
7.

14 DAŇOVÉ TLAČIVO ŽIADOSŤ O VYKONANIE

ZÚČTOVANIA ZA ROK 2017
Došlo k zmene daňového formulára pre žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
dane z príjmov.

14.1 Dôvod zmeny
Finančná správa zverejnila v Príspevku č. 19 nový formulár „Žiadosť o vykonanie
ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38
zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov„.

14.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Do agendy „Zamestnanci“ bola pridaná tlač nového vzoru formulára „Žiadosť
o vykonanie ročného zúčtovania za r. 2017“. Pre správnu funkčnosť vo verziách
18.01.02 a 18.03.02 je nutné stiahnuť aktualizácie, viď kap. 7.
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15 DAŇOVÉ TLAČIVÁ PREHLÁSENIE A

POTVRDENIE O POUKÁZANÍ A ZAPLATENÍ
PODIELU DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
Došlo k zmene daňových formulárov pre prehlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov a potvrdení o zaplatení podielu dane z príjmov vo výške
príspevku 2 % alebo 3 % na všeobecne prospešné účely, špecifikované v zákone
o daniach z príjmov č. 595/2003 Z.z. podľa § 50.

15.1 Dôvod zmeny
Finančná správa zverejnila v Príspevku č. 16 a v Príspevku č. 18 nové formuláre:
o

„VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné
zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“.

o

„POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na
účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 alebo 3 zaplatenej dane
fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov“

15.2 Popis zmeny v ABRA Gen
Do agendy „Ročné zúčtovanie“ boli pridané tlače nových vzorov formulárov:
o

„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
- 2017“.

o

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od r. 2017

Pre správnu funkčnosť vo verziách 18.01.02 a 18.03.02 je nutné stiahnuť
aktualizácie, viď kap. 7.
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