
 

 

 
 

  

 

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

Změny v programu Aconto EkoSW (DOS) 
 

Změny daňových konstant v menu Speciální → e - konfigurace DE 

daňové konstanty I -  Sleva na dani dle § 35c 

         Na druhé vyživované dítě dle §35c              1617,- Kč 

         Na třetí a další vyživované dítě dle §35c      2017,- Kč 

daňové konstanty II -  48násobek průměrné mzdy       1355136,- Kč  

Změny v menu Účtování → a -  základní údaje podnikatele 

• do tabulky Daňové údaje podnikatele - 2 ze 2 částí byla doplněna předvolba Uplatňuji nižší limit u výdajů 

stanovených procentem z příjmů      Ano/Ne  
 

Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si pro výdaje uplatňované procentem z příjmu lze vybrat buď 
vyšší (účinný v roce 2016), nebo nižší limit výdajového paušálu (účinný od roku 2018). Při uplatnění nižšího 
limitu lze uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, u vyššího limitu platí omezení podle §35ca 
zákona. 
Pro uplatnění výdajů procentem z příjmů lze uplatnit:  
§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 

 
Změny v menu Podklady → g - daňové členění příjmů a výdajů 

• znovu zaveden kód daňového členění 851 - Částky podle §15 Odst. 5 zákona (penzijní připojištění, penzijní 

pojištění a doplňkové penzijní spoření 

• zrušeny kódy daňového členění 871, 873 a 875 

• v souvislosti s touto změnou zadejte v menu Podklady → e - druhové členění příjmů a výdajů k příslušným 

kódům výdajů, které pro penzijní připojištění, penzijní pojištění či doplňkové penzijní spoření používáte, kód 

daňového členění (KDČ) 851, platný pro všechny 3 druhy  

Změny v menu Účtování → e - podklady pro daň z příjmů 

• pro náklady procentem z příjmů (dle §7 a §9) doplněna volba Uplatňuji nižší limit u výdajů (viz výše)  

• řádek 48 Odst.5 zákona (Penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření) – do řádku se 

sčítají položky, zaúčtované pod kódy výdajů s KDČ 851, program upravuje úhrn částek do maximální výše 24 

000,- Kč 

• ř. 49 Odst.6 zákona (soukromé životní pojištění) - program kontroluje a případně upravuje maximální částku 24 

000,- Kč, kterou lze v úhrnu odečíst  

 

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 

• výši slevy zadejte v menu Účtování → a -  základní údaje podnikatele – položka Na umístění dítěte 

• zadaná výše slevy není programem kontrolována 

 


