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Daňový bonus od 01.01.2023 

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 01.01.2023: 

 140 eur na dieťa vo veku do 18 rokov 
 50 eur na dieťa vo veku od 18 rokov 

Suma daňového bonusu (140 eur) sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 18 rokov, 
poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 18 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 18 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 pri výpočte miezd 

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. Zároveň sa 
zobrazí aj maximálna suma daňového bonusu vypočítaná z čiastkového základu dane. 

UPOZORNENIE! 

Vo verzii miezd pre rok 2022 sa tu zobrazovala len suma o ktorú bol daňový bonus prekročený. 



Strana 2 
 

 

V prípade, ak zamestnanec má u zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (viacero 
rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer i dohodu), čiastkový základ dane 
zamestnanca sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa. Program na túto 
skutočnosť upozorní v hláseniach o priebehu výpočtu. 

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. 

V základných parametroch programu (časť pre výpočet) je možné doplniť výpočet miezd aj 
o automatickú úpravu daňového bonusu podľa čiastkového základu dane. 

 

Po nastavení tejto voľby program upraví sumy daňového bonusu určené podľa veku dieťaťa  
na maximálnu sumu vypočítanú z čiastkového základu dane. Program na túto skutočnosť 
zároveň upozorní v hláseniach o priebehu výpočtu. 

 


