
 

 

SMORON & CO. s.r.o. 

Oblastné riaditeľstvo Fincentrum a.s.  ladislav.smoron@fincentrum.com 

      Za kasárňou 1, 831 32  Bratislava    +421 907 998 342 

Checklist  - Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020 
 

Čo potrebujete sledovať:  

 

 

 

 

 
✓ Podanie žiadosti 

Ku dňu podania žiadosti o úver musíte mať najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov. Podmienka musí 

byť splnená žiadateľom a taktiež spolužiadateľom (ak je). 

✓  Podpis zmluvy  

• Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2018 váš priemerný hrubý príjem za rok 2017 nesmel 

presiahnuť sumu 1240,20 €, ak je na zmluve viac spoludlžníkov, váš spoločný priemerný hrubý 

mesačný príjem nesmie presiahnuť sumu 2480,40 €. 

• Ak ste podpísali zmluvu o úvere v roku 2019 váš priemerný hrubý príjem za rok 2018 nesmel 

presiahnuť sumu 1316,90 €, ak je na zmluve viac spoludlžníkov, váš spoločný priemerný hrubý 

mesačný príjem nesmie presiahnuť sumu 2633,80 €. 

 

✓ Úročenie úveru  

• Daňový bonus si môžete uplatniť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, a to od 

mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.  

• V prvom roku máte nárok na alikvotnú časť daňového bonusu. Týka sa to taktiež aj posledného 

roku.  

 

✓ Uplatnenie daňového bonusu  

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť iba ako hlavný dlžník, spoludlžník túto 

možnosť nemá. Podmienky musia splniť ale všetci účastníci úverového vzťahu ku dňu podania 

žiadosti (vek) a ku dňu uzavretia zmluvy (príjem) o úvere na bývanie. Nasledujúce štyri roky 

podmienky spĺňať nemusíte.  
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Ako požiadate a ako získate potvrdenie o zaplatených úrokoch na účely 

uplatnenia daňového bonusu v roku 2020? 

V tabuľke si nájdite svoju banku a odkontrolujte či vám banka potvrdenie poslala, resp. neposlala na 
nesprávnu korešpondenčnú adresu.  

 
 

 

Banka Žiadosť Potvrdenie 

 

 

 

- Banka posielala automaticky počas 

januára na adresu klienta. 

 

„UHYPO“ Banka posielala potvrdenie automaticky 

do 31.1.2020 na adresu klienta. 

HYPO INVEST“  -  na pobočke Banka posiela potvrdenie do 30 dní na 

adresu klienta. 

 

na pobočke alebo cez službu 

„Dialóg“ 

Banka vydá potvrdenie na mieste, ak to 

nebude možné vloží ho do 

Internetbankingu alebo ho pošle na 

adresu klienta. 

 

-- Banka posielala automaticky 15.1. na 

adresu klienta. 

 

na pobočke Banka vydá potvrdenie do 30 dní – zašle 

alebo vystaví na osobné prevzatie. 

 

--  Banka posielala automaticky do 

Internetbankingu. 

 

-- Banka posielala automaticky na adresu 

klienta. 

 

na pobočke Banka posiela potvrdenie do 30 dní na 

adresu klienta. 

 

-- Banka posielala automaticky 15.1. na 

adresu klienta. 


