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Jaké změny v oblasti daně z příjmů  

si rok 2017 přichystal? 
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Novinky v oblasti daně z příjmů pro rok 2017 

Konec roku 2016 tradičně doprovázelo očekávání, zda dojde včas ke schválení novely zákona o daních 

z příjmů. Nyní již je jisté, že změny navrhované prostřednictvím novely pro rok 2017 (sněmovní tisk 873) 

nebudou od 1. 1. 2017 účinné, jelikož novela prošla teprve 13. ledna 2017 třetím čtením Poslanecké 

sněmovny. Návrh ještě musí schválit Senát a podepsat prezident, ale lze očekávat nabytí účinnosti  

od 1. dubna 2017. U řady změn však bude účinnost pravděpodobně odložena až na rok 2018. 

Některé změny nabyly od 1. 1. 2017 účinnost bez ohledu na novelu 2017. Níže tak přinášíme výběr 

hlavních změn, kterým doporučujeme v roce 2017 věnovat pozornost: 

Změny účinné od 1. 1. 2017 

(schváleno novelou 2016 či nevázané 

na novelu) 

 Zvýšení odčitatelné položky na životní 
pojištění a penzijní připojištění na 24 000 
Kč / rok (nyní 12 000 Kč / rok). 

 Zvýšení limitu osvobození příspěvku 
zaměstnavatele na životní pojištění a 
penzijní připojištění na 50 000 Kč / rok. 

 Zjednodušený formulář daňového přiznání 
pro poplatníky s příjmy pouze ze 
zaměstnání. 

 Jednorázová sleva na dani v souvislosti 
s EET 5 000 Kč. 

 Zvýšení limitu u slevy na „školkovné“ na 
11 000 Kč. 

Změny s navrhovanou účinností  

od 1. 4. 2017 

 Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé 
dítě (na 19 404 Kč/rok) a na třetí a další 
dítě (na 24 204 Kč/rok). 

 Do příjmů pro vznik nároku na výplatu 
daňového bonusu se nebudou započítávat 
příjmy kapitálové a z nájmu. 

 Technické zhodnocení v případě 
přenechání věci k užití jinému bude nově 
moci odepisovat ekonomický uživatel (např. 
podnájemce). 

 

Změny s pravděpodobnou účinností 

od 1. 1. 2018 

 Možnost „podpisu“ prohlášení poplatníka 
(zaměstnance) u plátce daně elektronicky. 

 Rozšíření uplatnění srážkové daně na 
příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu 
do 2 500 Kč. 

 Omezení výdajových paušálů u podnikatelů 
– maximální výše bude nastavena na 
příjem 1 mil. Kč.  

 Obnovená možnost uplatnění daňového 
zvýhodnění na děti a vyživovanou 
manželku u podnikatelů. 

 

Pro více informací ohledně změn v daňovém řádu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost  a  nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Andrea Schvábová  

Tax Manager 

E-Mail: Andrea.Schvabova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480-481 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 330 profesionálů a řadí se 

mezi vedoucí poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodních společností. Naší 

dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální 

společností.  

Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích 

poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery.  

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

http://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
https://plus.google.com/+AccaceSroPraha

