
Oznámenie 

 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/17449/2012-72 
o zvýšení sumy daňového bonusu v nadväznosti na opatrenie 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima povinnými 
osobami 
  

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pri zvýšení sumy daňového bonusu v nadväznosti na opatrenie 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného 

minima, oznamuje: 

Podľa § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o dani z príjmov“) sa daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) zvyšuje rovnakým 
koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima. 

Na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu za sledované obdobie vydaného Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky boli opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2012 zvýšené sumy životného minima. 

1. Podľa koeficientu úpravy súm životného minima sa mesačná suma daňového bonusu s účinnosťou od 1. júla 
2012 zvyšuje zo sumy 20,51 € na sumu 21,03 €. 

2. Daňový bonus na jednotlivé mesiace roka 2012 sa vypočíta takto: 

  6 x 20,51 € = 123,06 €   1. polrok 2012 

6 x 21,03 € = 126,18 €   2. polrok 2012 

 

249,24 €     
 

3. Pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a pri priznávaní daňového bonusu na konci roka 2012 sa daňový bonus 
priznáva mesačne vo výške ustanovenej v príslušných mesiacoch (napr. ak sa daňový bonus uplatňuje za 
mesiac máj 2012 – prizná sa 20,51 € na jedno vyživované dieťa, ak sa uplatňuje za mesiac júl 2012 – prizná sa 
21,03 € na jedno vyživované dieťa). 

4. Mesačná suma daňového bonusu vo výške 21,03 € zostáva v platnosti až do ďalšej úpravy sumy životného 
minima. 

5. Celková ročná suma daňového bonusu sa zo sumy 243,18 € platnej na rok 2011 zvyšuje na sumu 249,24 € 
na rok 2012. 

 

 

 

 

Ing. Adrián Belánik, v. r. 
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej 
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