
ZÁKON č. 595/200Ň Z. z. O DANI Z PRÍJMOV

§ ŇŇa
Daĥový bonus na zaplatené úroky

(1) Daĥovníkovi vzniká nárok na daĥový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaĥovacom období 
vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie,57a) na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,57a)

najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosı určenú na bývanie,132b) ktorou je byt
alebo rodinný dom, ak má 
a) najmenej 18 rokov a najviac Ň5 rokov ku dĥu podania žiadosti o tento úver,
b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasıou základu dane

(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7
a 51e  za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere
na bývanie,57a)  najviac vo výške 1,Ň násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok
predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie;57a) priemerný
mesačný  príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasıou
základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane
z príjmov podľa § 7 a 51e.

(2) Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie57a) sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia 
osobitného predpisu57a) tým nie sú dotknuté. 

(3) Daĥovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom 
zdaĥovacom období podľa odseku 1, najviac však do výšky ň00 eur za rok.

(4) Ak je daĥovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) na ktorú si uplatĥuje nárok na daĥový 
bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len 
„spoludlžník“),
a) podmienku podľa odseku 1 písm. a) musí spĺĥaı aj spoludlžník,
b) priemerný mesačný príjem podľa odseku 1 písm. b) dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie

presiahnuı súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,Ň násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
podľa odseku 1 písm. b),

c) spoludlžníkovi nárok na daĥový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

(5) Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a odseku ň písm. b) musia byı splnené ku dĥu uzavretia 
zmluvy o úvere na bývanie.57a)

(6) Nárok na daĥový bonus na zaplatené úroky nevzniká daĥovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy 
o úvere na bývanie,57a) ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie57a), na ktorú sa
uplatĥuje nárok na daĥový bonus na zaplatené úroky.

(7) Nárok na daĥový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe 
nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého 
na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. 57a) V roku začatia úročenia úveru na bývanie má 
daĥovník nárok na pomernú čası daĥového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy uvedenej 
v odseku Ň pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaĥovacom období, a to od mesiaca,
v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daĥovník aj v roku, keď uplynie päıročná 
lehota na uplatnenie nároku na daĥový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú čası tohto 
daĥového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaĥovacom období, a to končiac 
mesiacom, v ktorom päıročná lehota skončila. 

(8) O sumu daĥového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daĥ daĥovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy 
o úvere na bývanie,57a) ktorá sa najskôr zníži o sumu daĥového bonusu podľa § ŇŇ, ak daĥový bonus
podľa § ŇŇ uplatĥuje.



(9) Daĥový bonus na zaplatené úroky možno uplatniı najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné 
zdaĥovacie obdobie podľa tohto zákona zníženej o daĥový bonus podľa § ŇŇ. Ak suma dane zníženej 
o daĥový bonus podľa § ŇŇ vypočítaná za príslušné zdaĥovacie obdobie je nižšia ako suma
uplatĥovaného daĥového bonusu na zaplatené úroky, daĥovník, ktorý podáva daĥové priznanie, požiada
správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daĥového bonusu na zaplatené úroky 
a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaĥovacie obdobie zníženej o daĥový bonus podľa § ŇŇ, pričom 
pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daĥového preplatku;126) ak ide o daĥovníka, 
ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 a ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup 
podľa § Ň8. Daĥovníkovi, ktorému vznikol nárok na daĥový bonus na zaplatené úroky a ktorému 
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie, daĥový bonus na zaplatené úroky 
prizná a vyplatí na jeho žiadosı tento zamestnávateľ.

(10)  Daĥový bonus na zaplatené úroky podľa odsekov 1 až 9 si môže uplatniı aj daĥovník s obmedzenou
daĥovou povinnosıou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky 
(§ 16) v príslušnom zdaĥovacom období tvorí najmenej  90 % zo všetkých príjmov tohto daĥovníka, ktoré 
mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

(11)  Ak zomrie daĥovník, ktorému vznikol nárok na daĥový bonus na zaplatené úroky, nárok na daĥový 
bonus na zaplatené úroky si môže uplatniı daĥovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru 
na bývanie57a) po zomrelom daĥovníkovi; podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku ň písm. b) 
a c) sa neuplatnia, pričom ustanovenia odseku 1 úvodnej vety a odsekov 2 a 6 tým nie sú dotknuté. Nárok 
na daĥový bonus na zaplatené úroky sa uplatní u zomrelého daĥovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, 
v ktorom daĥovník zomrel, a u daĥovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru 
na bývanie,57a) počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daĥovníka až do uplynutia päıročnej 
lehoty pre uplatnenie nároku na daĥový bonus na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od vzniku nároku 
na daĥový bonus na zaplatené úroky u zomrelého daĥovníka.

(12) Finančné riaditeľstvo poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na účely 
plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daĥových subjektov, ktoré si 
uplatnili daĥový bonus na zaplatené úroky podľa § ŇŇa vrátane celkovej výšky uplatneného daĥového 
bonusu na zaplatené úroky za predchádzajúce zdaĥovacie obdobie.

Účinnosť od 01.01.2018 (Zákon č. 279/2017 Z. z.)

Komentár k zmenám účinným od 01.01.2018 – zákon č. 279/2017 Z. z.:
K § 33a ods. 1 až 11
Podmienky, ktoré musí daňovník splniť, aby mu vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky 
a spôsob jeho uplatnenia, sú ustanovené v § 33a ods. 1 až 11 ZDP. 

Zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období, vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, 
na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť 
určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, si daňovník uplatní vo forme daňového bonusu 
na zaplatené úroky vtedy, ak daňovník:

 ku dňu podania žiadosti o tento úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,

 za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere
na bývanie dosiahol príjem v ustanovenej sume, t. j. jeho priemerný mesačný príjem vypočítaný
z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov
podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e  najviac vo výške
1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým
úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva
o úvere na bývanie.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus 
na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi ( alej len „spoludlžník“), 
pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky je potrebné, aby aj tento spoludlžník splnil ustanovené 
podmienky, pričom spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2016/2016.12.28_dpfo_usm.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2017/2017.11.22_info_sumam.pdf


Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho 
obdobia, a to bu  u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov 
zo závislej činnosti ( alej len „ročné zúčtovanie“), alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov 
fyzickej osoby. Uvedený nárok vzniká daňovníkovi počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich 
rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, pričom daňovým bonusom 
na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, 
najviac však do výšky 400 eur za rok. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň 
daňovníka, ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33, ak si tento daňový bonus daňovník 
uplatňuje.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, 
ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej  
90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus
na zaplatené úroky si môže za ustanovených podmienok uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené 
záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi.

K § 33a ods. 12 
V § 33a ods.12 ZDP sa pre Finančné riaditeľstvo SR ukladá povinnosť poskytovať Ministerstvu dopravy
a výstavby SR na účely plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daňových 
subjektov, ktoré si uplatnili daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a vrátane celkovej výšky 
uplatneného daňového bonusu na zaplatené úroky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V súlade 
s prechodným ustanovením § 52zm ods. 2 ZDP Finančné riaditeľstvo SR prvýkrát poskytne Ministerstvu 
dopravy a výstavby SR súhrnné údaje za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 01.01.2018.

V súvislosti so zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky sa vykonali technické úpravy 
v nadväzujúcich ustanoveniach, a to v § 37 ods. 6, § 38 ods. 4, 5, 6, 7, § 39 ods. 6, 9, 11, 14 a 15, § 40 ods. 
9, 10, 11 a 12, § 46a, 47 ods. 1 a § 50 ods. 1 písm. a) ZDP. 

Ustanovenia týkajúce sa zavedenia daňového bonusu na zaplatené úroky v znení účinnom 
od 01.01.2018 sa v súlade s prechodných ustanovením § 52zm ods. 1 ZDP prvýkrát použijú na zmluvy 
o úvere na bývanie uzatvorené po 31.12.2017. Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe
zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 01.01.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo 
štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky mu 
prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát 
vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých. 


