LEGISLATÍVNE ZMENY OD 1.1. 2016

V tomto legislatívnom spravodajcovi sa budete môcť dozvedieť, aké zmeny vyplývajúce z legislatívy boli
implementované do januárovej verzie 16.01.04.

Upozornenie
Popisované zmeny sú z väčšiny účinné od 1. 1. 2016 s nutnosťou ich správnej aplikácie prvý krát v
mesiaci február (za obdobie mesiaca január), a preto sú zapracované do všetkých produktov ABRA
Gx v legislatívnej januárovej verzii 16.01.04. Verzia obsahuje zmeny v module Mzdy a personalistika,
Predaj, Nákup, Účtovníctvo a ďalšie nevyhnutné zásahy. Pripomíname, že pre funkčnosť systému vo
verzii 16.01.04 je potrebné si zaobstarať licenčný kľúč pre verzie radu 16. V nasledujúcom texte sú
zmeny s dopadom na produkty ABRA Gx popísané podrobnejšie.
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1. OSOBITNÁ ÚPRAVA UPLATŇOVANIA DANE (DPH AŽ PO PRIJATÍ
PLATBY) – ÚPRAVY UZÁVIERKY DPH
Na základe zmien súvisiacich s Osobitnou úpravou uplatňovania dane podľa §68d zákona
o DPH sa zmenil výpočet uzávierky pre rok 2016, aby reflektoval doklady v tomto režime a
čerpal údaje pre DPH uzávierku z platieb týchto dokladov.

2. KLASIFIKÁCIA ZAMESTNANÍ PODĽA ISCO - ZMENY V INITDÁTACH OD
2016
Implementované potrebné zmeny súvisiace s Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej
republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.

3. ZMENY V ČÍSELNÍKU ÚČTOVNÝ ROZVRH, PLATNÉ OD 1.1. 2016
Implementované úpravy vo vzore účtovnej osnovy. Prejavia sa len na čistej databáze alebo pri
použití funkcie Porovnať v agende Účtovný rozvrh.

4. ZMENY TLAČOVÝCH ZOSTÁV A EXPORTOV
4.1 TLAČOVÉ ZOSTAVY
1,

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za r.2016

2,

Mzdový list - Nová povinná položka (DDS za zamestnávateľa)

3,

Žiadosť o vykonanie roč. zúčt. preddavkov na daň z príjmov zo ZČ za rok 2015

4.2 EXPORTY
1,

Nové schémy pre Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného
a príspevkov pre rok 2016
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V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať autora tohto textu.

Mgr. Stanislav Polakovič
Analytik a tester týmu EKOLEG
stanislav.polakovic@abra.eu

tel.:

+420 296 397 409
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