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Daňový bonus a „obedy zadarmo“ od 1. 8. 2021 
 
Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky 
určené zákonom, napr. majú zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, 
majú nárok na daňový bonus na deti. Od 1. 7. 2021 sa zaviedla nová sadzba daňového 
bonusu, a to na deti vo veku od 6 do 15 rokov. 

Od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021 je daňový bonus: 

• 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov 
• 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov 
• 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov 

Od 1. 8. 2021 sa podľa zákona č. 257/2021 Z. z. menia podmienky na vyplácanie daňového 
bonusu na dieťa. 

Od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021 je daňový bonus: 

• 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov, 
• 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na 

dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však 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, 

• 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov. 

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,7-násobok základnej sumy DB. 1,7-násobná suma 
daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, 
v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Pozor, 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca 
len na deti, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje 
dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa 
informácie UPSVaR nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec. 

Nastavenie parametrov daňového bonusu v IS URBIS, aby sa správne vypočítal 
nárok na daňový bonus. 

Príklad: 

Ak pracovník poberá daňový bonus na dieťa od 6 rokov do 15 rokov od začiatku roka do 
31. 8. 2021 a od 1. 9. 2021 bude rodičovi poskytnutá dotácia na stravovanie, v module 
Personalistika cez ponuku Evidencia – Pracovníci – Aktívni, dohody a spodné tlačidlo 
Rod.prísl. je potrebné na príslušnom dieťati cez opravu (F2) do poľa Platí do zadať dátum 
31. 8. 2021. Políčko Uplatniť daňový bonus je potrebné nechať zaškrtnuté. 
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Ak rodičovi na to isté dieťa už nebude poskytnutá dotácia na stravovanie a rodič bude opäť 

poberať daňový bonus napríklad od 1. 11. 2021, v ponuke Rodinní príslušníci je potrebné 

urobiť nový riadok za príslušné dieťa (alebo urobiť kópiu), vyplniť pole Platí od 1. 11. 2021 

a zaškrtnúť políčko Uplatniť daňový bonus. 

 

 
 


