Prezidentka podpísala zmeny v zdaňovaní gastrolístkov a príspevkov na stravovanie
[hlavnespravy.sk; 08/11/2021; redakcia ; Zaradenie: Hlavné správy]
Podnikatelia už nebudú musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Vyplýva to
z poslaneckej novely zákona o dani z príjmov, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana
Čaputová
Dokladovanie súm stravného podľa koaličných poslancov predstavuje značnú administratívnu
záťaž, ktorá sa týmto odbúra. Kým v súčasnosti si podnikatelia môžu do daňových výdavkov
zahrnúť a zdokladovať stravné vynaložené za každý odpracovaný deň v sume 5,10 eura, po
novom to bude bez akéhokoľvek dokladovania už len suma 2,81 eura na deň.
Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško v pondelok na poslednú
chvíľu poslal prezidentke SR Zuzane Čaputovej list so žiadosťou, aby zmeny v zdaňovaní
gastrolístkov a príspevkov na stravovanie nepodpísala a vrátila ich do parlamentu na opätovné
prerokovanie.
"Neodborným zásahom ministra financií do procesu schvaľovania sa zrovnoprávnilo
zdaňovanie všetkých foriem stravovania, avšak len do výšky 2,81 eura za odpracovaný deň,"
upozornil v liste šéf KOZ.
Týmto krokom sa podľa odborárskeho šéfa zbytočne zvýšilo daňovo-odvodové zaťaženie
zamestnancov, čo vyvoláva ich veľkú nespokojnosť.
Novelou zákona sa od januára zrovnoprávni zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných
príspevkov na stravovanie. Parlament však schválil pozmeňujúci návrh predsedu
parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS), ktorým sa z pôvodného návrhu
vypustilo šesť zo siedmich novelizačných článkov. "Veci, na ktorých nebola zhoda na
ministerstvách, z pôvodného návrhu vyraďujeme," povedal ešte minulý týždeň v stredu v pléne
Viskupič. V schválenom legislatívnom návrhu však podľa neho zostáva nastavenie
spravodlivosti medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. "Gro zostáva a
ďalšie veci, verím, že v budúcnosti budú na stole," tvrdí.
Z pôvodného návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa novelizovali aj súvisiace zákony, sa
tak stal výlučne návrh novely zákona o dani z príjmov. Podľa pôvodného zámeru mohol
zamestnávateľ svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami
alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy
stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín. Tento návrh sa však
nakoniec vypustil.

