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Vec: Žiadosť o zaujatie stanoviska k ustanoveniu § 33 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov z dôvodu znevýhodnenia skupiny osôb na základe 

pohlavia 

 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bolo v rámci predmetu svojej činnosti 

podnetom upozornené na podozrenie z diskriminačného zaobchádzania pri priznávaní daňového 

bonusu oprávneným osobám podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov). Podľa ustanovenia § 33 ods. 4 zákona o dani 

z príjmov: „Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si 

daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú 

časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti 

a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa 

viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje 

alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.“ Zákon o dani z príjmov predpokladá 

priznanie (uplatnenie) daňového bonusu tomu daňovníkovi, resp. daňovníkom, s ktorým dieťa (deti) 

žije v domácnosti v súlade s ustanovením § 115 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak dieťa (deti) 

žije v domácnosti s obidvomi rodičmi a títo nie sú dohodnutí medzi sebou na osobe, ktorá si uplatní 

daňový bonus, daňový bonus na všetky vyživované deti spolu sa má ex lege priznať v zákonom 

stanovenom poradí, t.j. na prvom mieste matke. Citované ustanovenie bez uvedenia objektívneho 

dôvodu umožňuje pri priznaní daňového bonusu na každé vyživované dieťa znevýhodnenie určitej 

skupiny osôb na základe pohlavia (otcovia), a to tým, že stanovuje poradie oprávnených osôb podľa 

pohlavia.  
V nadväznosti na to si Vás týmto dovoľujeme požiadať o vyjadrenie k uvedenej skutočnosti 

a zaslanie informácie, či ministerstvo financií pristúpi k novelizácii predmetného ustanovenia tak, 

aby nedochádzalo k stanoveniu poradia pri priznávaní daňového bonusu z dôvodu pohlavia rodičov, 

ale aby sa priznanie daňového bonusu odvíjalo od objektívnych kritérií, napr. jeho rozložením na 

obidvoch rodičov počas kalendárneho roka. 
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