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Daňový bonus od 01. 07. 2022 
 

Od 01. 07. 2022 majú rodičia nárok na daňový bonus na dieťa podľa nových pravidiel. 

 

Nastavenie parametrov na výpočet daňového bonusu v IS URBIS  

 

V module Personalistika cez ponuku Evidencia – Pracovníci – Aktívni, dohody v okne 

Aktívni pracovníci a dohody a spodné tlačidlo Rod.prísl. musia byť zadané všetky deti, na 

ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus a začiarknuté políčko Uplatniť daňový bonus. 
 

 

Dátumy v políčkach Platí od a Platí do sa vypĺňajú len vtedy, ak v priebehu roka nárok na 

daňový bonus vzniká (napr. narodenie dieťaťa, ...) alebo zaniká (napr. ukončenie štúdia, 

dovŕšenie 25. roku veku dieťaťa, ...). Inak ostávajú prázdne aj v prípade, že zamestnanec 

nastúpi do zamestnania v priebehu roka. 

Ďalej treba v okne Aktívni pracovníci a dohody cez spodné tlačidlo Pracovné pomery, na 

záložke Mzdové údaje začiarknuť políčko Vyhlásenie o dani. Ak si zamestnanec uplatňuje 

aj odpočet nezdaniteľnej časti dane, je potrebné začiarknuť aj políčko – na zamestnanca. 
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Príklad 1: 

Zamestnanec od 01.09.2022 do 31.10.2022 poberá dotáciu na stravovanie na dieťa vo veku 

do 15 rokov. Za mesiace september a október nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu. 

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. 2022. Políčko Uplatniť daňový bonus je potrebné nechať začiarknuté. 

 

Následne je potrebné v Rodinných príslušníkoch tomuto dieťaťu vytvoriť nový riadok 

a v poli Platí od zadať dátum 01.11. 2022. 

 
 
Príklad 2: 

Zamestnanec má hrubú mzdu 850 eur. Daňový bonus si uplatňuje na tri deti vo veku 4 roky, 

10 rokov a 19 rokov. 

Výpočet daňového bonusu po starom: 

Hrubá mzda je vyššia ako 323 eur, zamestnanec má nárok na daňový bonus. 

DB = 47,14 (4-ročné dieťa) + 43,60 (10-ročné dieťa) + 23,57 (19-ročné dieťa) = 114,31  

Daňový bonus po starom = 114,31 eur. 
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Výpočet daňového bonusu po novom: 

Čiastkový základ dane (ČZD) = 850 -113,90 = 736,10 

Vypočítaný DB (3 deti) = 34 % z 736,10 = 250,27  

Max. DB = 70 + 70 (4 a 10-ročné deti) + 40 (19-ročné dieťa) = 180 

Daňový bonus po novom = 180 eur. 

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný „po novom“, teda dostane sumu 180 eur. 

 

 
 
Cez spodné tlačidlo Info v tomto okne je prístup do novej tabuľky, kde sú uvedené údaje 

o deťoch, na ktoré si zamestnanec uplatňuje daňový bonus: suma daňového bonusu po 

starom aj po novom, % čiastkového základu dane, čiastkový základ dane a v poslednom 

stĺpci informácia o tom, ktorý spôsob výpočtu daňového bonusu bol pri výpočte mzdy 

použitý. Spôsob výpočtu A = „po starom“. Spôsob výpočtu B = „po novom“. 

 


