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Daňový bonus od 01.01.2022 do 30.6.2022 

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 01.01.2022 do 30.06.2022: 

 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov 
 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov 
 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov 

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, 
poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov. 

1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, 
poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. 

Podmienkou na vyplatenie mesačného daňového bonusu v tomto období je, aby mal 
daňovník zdaniteľný príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (646 eur/2), teda 
najmenej 323 eur. 

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na 
dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. 
z. o dotáciách. 

 

Daňový bonus od 01.07.2022 do 31.12.2022 

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 01.07.2022 do 31.12.2022: 

 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov 
 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov 

Suma daňového bonusu (70 eur) sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, 
poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. 

Súčasne je daňový bonus vyplácaný v mesiaci najviac: 

 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati 
 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch 
 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch 
 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch 
 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch 
 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch 

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa 
určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Do úvahy sa berie len 
čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na príjem druhého rodiča sa 
neprihliada. 

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na 
dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. 
z. o dotáciách. Od 01.07.2022 táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov!! 

 

Daňový bonus pri výpočte miezd od 01.07.2022 
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V mzdovej evidencii je daňový bonus vykazovaný pomocou trvalých mzdových zložiek kód 
450 0-9 (450 0 pre 1.dieťa, 450 1 pre 2.dieťa ...). Do sadzby sa doplní suma na ktorú má 
dieťa nárok podľa veku pri prvom zaradení. 

Po spustení výpočtu miezd program v prvej fáze skontroluje, či výška daňového bonusu 
zodpovedá sume podľa veku dieťaťa.  

 

Ak suma nesúhlasí, zobrazí sa v správach o priebehu výpočtu chybové hlásenie v ktorom je 
uvedená suma, ktorá zodpovedá veku dieťaťa. 

V druhej fáze po vypočítaní čiastkového základu dane pre daného zamestnanca je 
prepočítaná maximálna suma daňového bonusu na počet detí. Ak je prekročená maximálna 
suma daňového bonusu určená z čiastkového základu dane, zobrazí sa v správach 
o priebehu výpočtu chybové hlásenie o prekročenom nároku na daňový bonus. 

 

Počet detí program určuje podľa počtu mzdových zložiek kód 450 zaradených do výpočtu 
miezd v danom mesiaci. Maximálna suma daňového bonusu je potom prepočítaná 
z čiastkového základu dane percentom podľa počtu detí. 

Otvorené problémy, ktoré zatiaľ zákon nerieši: 

1/ Ak suma daňového bonusu ohraničená podľa (polovice) čiastkového základu dane za rok 2022 v 
ročnom zúčtovaní bude nižšia, ako je suma už priznaného daňového bonusu určená podľa 
čiastkových základov dane pri výpočte mesačných preddavkov za mesiace júl až december 2022, 
tak zostane nárok na už priznaný daňový bonus, alebo sa musí suma presahujúca maximálnu sumu 
daňového bonusu počítanú z čiastkového základu dane za rok 2022 vrátiť. 

2/ Aký počet detí sa zohľadní pri ohraničení daňového bonusu v ročnom zúčtovaní, ak si 
daňovník počas roka uplatňoval daňový bonus na rôzny počet detí. Napríklad vtedy, ak sa mu počas 
roka narodilo dieťa alebo ak počas roka dieťa doštudovalo. 

Je teda na rozhodnutí zamestnávateľa ako vysporiada prekročený nárok na daňový 
bonus v mesiaci. 


