
Daňový bonus

2015



Obdobie Výška

1. 1. 2009 – 30. 6. 2009 19,32

1. 7. 2009 – 30. 6. 2010 20,00

1. 7. 2010 – 30. 6. 2011 20,02

1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 20,51

1. 7. 2012 – 30. 6. 2013 21,03

1. 7. 2013 – 31. 12. 2016 21,41



rok 20 10 ... 240,12 €

rok 2009 ... 235,92 €

rok 2008 ... 226,46 €

rok 2007 ... 218,10 €

rok 20 11 ... 243,18 €

rok 20 12 ... 249,24 €

rok 20 13 ... 254,64 €

rok 20 14 ... 256,92 €

rok 20 15 ... 256,92 €

rok 20 16 ... 256,92 €



12 x 21,41 € = 256,92 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––

256,92 €

21,41 € január – december



Podmienka : daňovník musí mať za celý rok zdaniteľné príjmy zo 
závislej činnosti (§ 5 zákona) 

najmenej vo výške  6-násobku minimálnej mzdy 

podmienka

za rok 2015

6 x 380 = 2 280 €

za mesiac … najmenej 190 €



Daňový bonus

daňový rezident v SR

príjmy zo závislej činnosti podľa §5

príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 

2 280 €

2 280 €



Daňový bonus

daňový rezident v SR

príjmy zo závislej činnosti podľa §5

ročný daňový bonus 

180 €

2 280 €

mesačný daňový bonus 



Daňový bonus

daňový rezident v SR

príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 

zdaniteľný príjem 
z podnikania 

2 280 €

z tohto druhu príjmu 
musí mať základ dane



Pani Iveta robí celý rok 2015 opatrovateľku v Rakúsku na 
základe živnostenského oprávnenia.

príklad

na svoje deti si môže v rámci DP B uplatni ť

príslušnú výšku da ňového bonusu ( 256,92 € / rok )

V DP B za rok 2015 má zdaniteľný príjem z podnikania  
cca 19 000 €.  ( viac ako 2 280 € )

pri príjmoch z Rakúska si uplatní metódu vyňatia príjmov



Daňový bonus

daňový nerezident v SR

príjmy zo závislej činnosti podľa §5

príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 

2 280 €

2 280 €

úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR je 
najmenej 90% zo všetkých príjmov daňovníka, ktoré mu 
plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí



Pri posudzovaní nároku 
na daňový bonus 

sa berú do úvahy len 
„aktívne príjmy“ 



• § 5 Príjmy zo závislej činnosti
príjem podľa :

• § 5 

príjem podľa :

• § 6 ods.1 a ods.2
• § 6 ods.1 Príjmy z podnikania

• § 6 ods.2 Príjmy z inej samostatnej   
zárobkovej činnosti

najmenej 2 280 €

Daňový 
bonus

aktívny príjem 



• § 6 ods.3 Príjmy z prenájmu ...
• § 6 ods.4 Príjmy z použitia diela ...
• § 7 Príjmy kapitálové majetku 
• § 8 Ostatné príjmy 
• § 43 Daň vyberaná zrážkou

príjem podľa :
• § 6 ods.3 a ods.4
• § 7
• § 8
• § 43

Daňový 
bonus

najmenej 2 280 €

pasívny príjem 



Daňový bonus

2016



12 x 21,41 € = 256,92 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––

256,92 €

21,41 € január – december



Podmienka : daňovník musí mať za celý rok zdaniteľné príjmy zo 
závislej činnosti (§ 5 zákona) 

najmenej vo výške  6-násobku minimálnej mzdy 

podmienka

za rok 2016

6 x 405 = 2 430 €

za mesiac … najmenej 202,50 €



Nezaopatrené die ťa

zákon č.600/2003 Z. z. o prídavku na die ťa



Za nezaopatrené die ťa sa považuje  die ťa

do skon čenia povinnej školskej 
dochádzky

Zákon č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon)

§ 19
Povinná školská dochádzka

(2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do 
konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku ...



Za nezaopatrené die ťa sa považuje  die ťa

do dov ŕšenia 25 rokov veku 
ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom



Za nezaopatrené die ťa sa považuje  die ťa

do dov ŕšenia 25 rokov veku , 
ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom 

alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo 
úraz



Za nezaopatrené die ťa sa považuje  die ťa

neschopné sa sústavne pripravova ť na povolanie alebo 
vykonávať zárobkovú činnosť 

pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, 
najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti



nie je nezaopatrené  to die ťa
§ 3 zákona č.600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa 

ktorému vznikol nárok
na invalidný dôchodok

od prvého d ňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, 

v ktorom bolo vydané rozhodnutie 
o priznaní invalidného dôchodku



nie je nezaopatrené  to die ťa
§ 3 zákona č.600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa 

ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie 
druhého stup ňa 



Doklady preukazujúce nárok na da ňový bonus

kópia rodného listu, alebo výpis z rodného listu 

potvrdenie školy, 
že dieťa žijúce s daňovníkom  v domácnosti 
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom

potvrdenie príslušného úradu 
o poberaní prídavku na vyživované dieťa

potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje 
za vyživované a nemôže sa sústavne pripravova ť na 

povolanie štúdiom, alebo vykonáva ť zárobkovú 
činnos ť pre chorobu, alebo úraz.



Stredn á škola



Študent Ignác úspešne ukon čil stredoškolské štúdium 
maturitnou skúškou 16. 5. 

Otázka 

nárok na da ňový bonus mal do konca augusta ako 
stredoškolák

pokra čuje v štúdiu na vysokej škole.

od septembra ...  po preukázaní zápisu na VŠ ako 
vysokoškolák



Študent Michal neukončil stredoškolské štúdium maturitnou 
skúškou 20. 5. Neurobil ju. 

Zopakoval si ju v septembri. 
Dokedy mal zamestnanec nárok na daňový bonus?

Otázka 

nárok na da ňový bonus mal do konca augusta

za september už nemá nárok na da ňový bonus



Študent Peter nebol pripustený k maturitnej skúške.
Opakuje 4.ro čník. 

Má zamestnanec nárok na da ňový bonus po čas 
opakovania 4.ro čníka ?

Otázka 

Má nárok na da ňový bonus. 



Vysokoškolské štúdium



Vysokoškolské štúdium 
I.stup ňa



Vysokoškolské štúdium 
II.stup ňa



Daňový bonus


