
Informácia o novele 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(Zákon č. 10/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) 

 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. decembra 2018 schválila zákon č. 10/2019 Z. z. ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/2019 
Z. z.“). 
 
Zákon č. 10/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2019 mení § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).  
 
V súlade s § 33 ods. 1 ZDP daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP 
aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy [zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 663/2007 Z. z.“)] alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP 
aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (zákon č. 663/2007 Z. z.) a vykázal základ dane (čiastkový základ 
dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce 
v domácnosti s daňovníkom [§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“)], pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti (§ 115 Občianskeho 
zákonníka) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je  
a) 22,17 eura mesačne alebo 
b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to 

poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. 
 

Z uvedeného vyplýva, že s účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnému stavu zvýši výška daňového 
bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do šiestich rokov veku, o 22,17 eura mesačne na každé vyživované 
dieťa.  
 
V súlade s prechodným ustanovením § 52zw ZDP nárok na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 ZDP v znení 
účinnom od 1. apríla 2019 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019. Nárok 
na uplatnenie dvojnásobnej sumy daňového bonusu sa vzťahuje aj na vyživované dieťa, ktoré v kalendárnom 
mesiaci apríl 2019 dovŕši šesť rokov veku. 
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