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Novela zákona o dani z príjmov týkajúca sa stravovania 
zamestnancov 
 

Dňa 01.01.2022 nadobudne účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov („Novela“). Novelou dôjde k zjednoteniu daňovo-odvodového zaťaženia stravných lístkov a 
finančného príspevku na stravovanie. 

 

V zmysle aktuálnej právnej úpravy platí, že suma, ktorou sa zamestnávateľ podieľa na úhrade nominálnej 
hodnoty stravného lístka, je pre zamestnanca nepeňažným príjmom oslobodeným od dane z príjmov i odvodov 
na sociálne a zdravotné poistenie. Uvedené daňovo-odvodové zvýhodnenie sa uplatňuje bez ohľadu na výšku 
sumy, ktorou sa zamestnávateľ podieľa na úhrade nominálnej hodnoty stravného lístka. Naproti tomu, finančný 
príspevok na stravovanie je oslobodený od dane z príjmov i odvodov na sociálne a zdravotné poistenie iba do 
sumy rovnajúcej sa 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného 
predpisu (t. j. aktuálne 0,55 x 5,10 EUR = 2,81 EUR). Ak je finančný príspevok na stravovanie poskytovaný 
zamestnávateľom vyšší, rozdiel prevyšujúci sumu rovnajúcu sa 55% stravného poskytovaného pri pracovnej 
ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (t. j. aktuálne 2,81 EUR) podlieha dani z príjmov i 
odvodom na sociálne a zdravotné poistenie; to však neplatí, ak je tento rozdiel krytý príspevkom zo sociálneho 
fondu. 

 

Zjednotenie daňovo-odvodového zaťaženia stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie v zmysle 
Novely bude spočívať v tom, že nielen finančný príspevok na stravovanie, ale aj príspevok zamestnávateľa na 
úhradu nominálnej hodnoty stravného lístka bude s účinnosťou od 01.01.2022 oslobodený od dane z príjmov 
i odvodov na sociálne a zdravotné poistenie iba do sumy rovnajúcej sa 55% stravného poskytovaného pri 
pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (t. j. aktuálne 2,81 EUR). Ak bude príspevok 
zamestnávateľa na úhradu nominálnej hodnoty stravného lístka vyšší, rozdiel prevyšujúci sumu rovnajúcu sa 
55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (t. j. 
aktuálne 2,81 EUR) bude podliehať dani z príjmov i odvodom na sociálne a zdravotné poistenie; to však 
nebude platiť, ak bude tento rozdiel krytý príspevkom zo sociálneho fondu. 

 

Legislatívna zmena tykajúca sa stravovania zamestnancov mala povodne zamestnávateľom umožniť 
poskytovanie stravných lístkov / finančného príspevku na stravovanie pozadu za mesačné obdobie, a to 
najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Tento návrh však napokon bol z Novely vypustený, 
čo znamená, že zamestnávatelia budú aj naďalej povinní poskytovať zamestnancom stravne lístky / finančný 
príspevok na stravovanie vopred vo forme preddavku (zvyčajne pred začiatkom kalendárneho mesiaca, za 
ktorý sa poskytujú). V opačnom prípade sa zamestnávatelia dopúšťajú porušenia Zákonníka prace, pričom 
stravné lístky / finančný príspevok na stravovanie, ktoré boli poskytnuté spätne, nemajú byť v zmysle 
príslušného metodického pokynu Finančnej správy SR na strane zamestnanca oslobodené od dane z príjmov 
i odvodov na sociálne a zdravotné poistenie a zároveň nemajú byť uznané za daňový výdavok 
zamestnávateľa. 
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