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Popis změn ve zpracování daně z příjmů fyzických osob za rok 2017 

Změny provedené v programech Aconto MSP a Corporate 
 

V menu Účtování → Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující se změnami formuláře 

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 24, určeného pro zdaňovací období 2017. 

Výdaje uplatňované procentem z příjmu 

Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší limit výdajového 

paušálu (účinný v roce 2016), ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez 

vlastních příjmů podle § 35ca ZDP nebo zda uplatní nižší výdajový paušál (účinný od roku 2018) s možností 

uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti. 

• pro možnost uplatnění nižšího limitu byla doplněna volba: uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených 

procentem z příjmů 

• v souvislosti s tímto pokynem byla upravena výpočtová tabulka Pro uplatnění výdajů procentem z příjmů: 

  
§7, odst. 7 

a) z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp. a z příjmů z živ. podnikání řemeslného – 80% 
z příjmů, nejvýše do částky: vyšší limit 1 600 000 Kč, nižší limit 800 000 Kč  

b) z příjmů ze živnostenského podnikání – 60% z příjmů, nejvýše do částky: vyšší limit 1 200 000 Kč, nižší limit 
600 000 Kč  

c) z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku – 30% z příjmů, nejvýše do částky: vyšší limit 
600 000 Kč, nižší limit 300 000 Kč  

d) z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6 – 40% z příjmů, 

nejvýše do částky: vyšší limit 800 000 Kč, nižší limit 400 000 Kč  

 

§ 9, odst. 4 – 30% z příjmů, nejvýše do částky: vyšší limit 600 000 Kč, nižší limit 300 000 Kč 

 
Solidární zvýšení daně - změněna částka 48násobku průměrné mzdy na 1 355 136 Kč 

 
Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte) 

• maximálně lze uplatnit 11 000 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti 

• sleva se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována 

Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě)  

• daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně)  

• daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě činí 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně)  

• daňové zvýhodnění na třetí a každé další vyživované dítě činí 24 204 Kč (2 017 Kč měsíčně) 

 
Částka podle § 15 Odst. 5 zákona (penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření) 

• ř. 48 – program kontroluje a případně upravuje úhrn částek do maximální výše 24 000,- Kč 

• již se neodečítá částka 12 000,- Kč, ale pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření platí, že částka, 

kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících 

zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek 

 
Částka podle § 15 Odst. 6 zákona (soukromé životní pojištění) 

• ř. 49 - program kontroluje a případně upravuje maximální částku 24 000,- Kč, kterou lze v úhrnu odečíst  

 

 

 

 

 

 

 


