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Vybrané významné zmeny účinné od 1.1.2023:

Odpočet dane z pridanej hodnoty a definícia nevymožiteľnej pohľadávky

Významnou zmenou 

 je zavedenie povinnosti 

odberateľa (platiteľa dane) vykonať opravu 

odpočítanej dane v prípade, ak neuhradí faktúru, 

pri ktorej si odpočítal daň, do 100 dní po lehote 

splatnosti. Uvedené opatrenie by malo prispieť 

k zlepšeniu podnikateľského prostredia 

a platobnej disciplíny v dodávateľsko-

odberateľských vzťahoch a v neposlednom 

rade k zvýšeniu výberu dane. V prípade, ak 

po takto vykonanej oprave odpočtu dane 

odberateľ faktúru následne uhradí celkom alebo 

sčasti, má možnosť vykonať opravu opravenej 

odpočítanej dane a to aj keď mu dodávateľ po 

úhrade nedoručí doklad o oprave základu dane 

a to v zdaňovacom období, keď vykonal úhradu. 

Analogicky je zákonom upravená aj možnosť 

opravy základu dane u dodávateľa cez 

v oblasti odpočtu dane 

z pridanej hodnoty

zjednodušenie podmienok pre vznik

nevymožiteľnej pohľadávky. Ak odberateľ úplne 

alebo sčasti nezaplatí za dodaný tovar alebo 

službu v lehote do 150 dní od splatnosti 

pohľadávky, pričom moment uplynutia 150 dní 

musí nastať až po 1.1.2023, dodávateľ má 

možnosť, po vykonaní určitých opatrení 

definovaných zákonom v závislosti od sumy 

pohľadávky, opraviť základ dane. Napr. pri sume 

pohľadávky do 1.000 € (vrátane DPH) je 

postačujúce pre splnenie zákonných podmienok 

nevymožiteľnosti pohľadávky, aby dodávateľ 

vykonal a vedel preukázať akýkoľvek úkon 

smerujúci k inkasu pohľadávky (napr. výzva 

na úhradu zaslaná odberateľovi mailom). 

Pri pohľadávke, ktorej suma je viac ako 1.000 € 

(vrátane DPH) sa musí dodávateľ domáhať 

a vedieť preukázať, že sa domáhal zaplatenia 

pohľadávky žalobou na súde alebo v exekučnom 

konaní.

Registračná povinnosť

S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa  pri dosiahnutí obratu 

v prípade zdaniteľných osôb poskytujúcich 

. Takéto zdaniteľné osoby, ktoré boli už registrované skôr, môžu 

požiadať o zrušenie registrácie. Ak však takéto osoby dosiahnu , tak budú 

naďalej povinné, bez ohľadu na výšku obratu samostatne z týchto iných činností, 

 resp. nebudú môcť požiadať o zrušenie registrácie.

upúšťa od registračnej povinnosti

výlučne poisťovacie a finančné služby alebo 

oslobodený prenájom nehnuteľností

obrat aj z iných činností

podať žiadosť 

o registráciu

www .pkf .sk

Schválená novela zákona 
o dani z pridanej hodnoty

1.

Dňa 6.12.2022 parlament schválil vládny 

návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, 

s viacerými pozmeňovacími návrhmi.

Prehľad významných zmien zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré sa stanú 

účinnými (po vyhlásení v Zbierke zákonov) od roku 2023, resp. 2024.

Prinášame vám
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Oprava odpočítanej dane


pri krádeži tovaru

Novelou sa zavádza nový spôsob stanovenia 

výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži 

tovaru, ktorý nebol odpisovaným majetkom a bol 

nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj 

s obstarávacou cenou nižšou ako 1.700 € 

a s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok.



Pri uvedenom tovare sa uplatní 

a na takýto majetok sa bude pozerať ako 

na 

.

zákonná fikcia 

rovnomerne odpisovaný majetok po dobu 

4 rokov

www.pkf.sk

Úrok z omeškania pri dovoze tovaru

Novelou dochádza k úprave vymerania úroku z omeškania týkajúceho sa sumy dane pri dovoze tak, 

aby sa vymeriaval podľa príslušných ustanovení colných predpisov. Uvedeným sa dostanú do súladu 

dnes odlišne posudzované prípady vymerania úroku z omeškania pri dovoze tovaru a prípady 

týkajúce sa colného dlhu.

Zásielka tovaru neobchodného charakteru

Novelou dochádza k spresnenie pojmu malej zásielky tovaru neobchodného charakteru, ktorej dovoz 

je oslobodený od dane z pridanej hodnoty. Rozumie sa ňou zásielka tovaru zasielaná bezodplatne 

z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak je zasielaná príležitostne, 

obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho rodiny a povaha 

a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že príjemca tovaru alebo členovia jeho rodiny použijú 

tento tovar na obchodné účely a hodnota zásielky nepresahuje 45 eur.

Podávania prázdneho daňového priznania v trojstrannom obchode

Touto novelou sa ruší povinnosť podávania prázdneho daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 

pre platiteľa registrovaného podľa § 5 zákona o dani z pridanej hodnoty a to v prípade, že uskutočnil 

obchod len v pozícii 1.odberateľa v trojstrannom obchode. Uvedené zjednodušenie nadväzuje na 

skoršiu úpravu formuláru daňového priznania a vypustenie povinnosti platiteľa dane v pozícii 

1.odberateľa uvádzať účasť na trojstrannom obchode.

Daňové priznanie pri


oneskorenej registrácii

Splatnosť dane osobou 

neregistrovanou pre daň

Ustanovenia súvisiace s podaním daňového 

priznania zdaniteľnou osobou v prípade 

oneskorenej registrácie pre daň sa precizujú, 

pričom dochádza k zmene dĺžky obdobia 

oneskorenia z 21 dní na 30 dní. Po novom sa 

rozumie obdobím, v ktorom mala byť zdaniteľná 

osoba platiteľom dane obdobie začínajúce 22. 

dňom po dni, keď bola povinná najneskôr podať 

žiadosť o registráciu.

Dochádza k zmene ustanovenia týkajúceho sa 

splatnosti dane osobou neregistrovanou pre daň 

pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku 

z iného členského štátu. Lehota na zaplatenie 

dane v tomto prípade je do 7 dní odo dňa 

doručenia oznámenia o pridelení čísla účtu 

správcom dane. Keďže osobe neregistrovanej 

pre daň oznámi a pridelí číslo účtu správca dane 

až na základe podaného daňového priznania, je 

lehota na zaplatenie dane stanovená osobitne.
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Znížená sadzba dane


na šport a gastro

Pozmeňovacím návrhom bola do zákona na 

poslednú chvíľu doplnená aj 

.



Táto znížená sadzba DPH sa bude uplatňovať 

dočasne od 1.1.2023 do 31.3.2023. 

znížená sadzba 

dane 10% na plnenia poskytované v súvislosti 

so športom a na reštauračné a stravovacie 

služby

www.pkf.sk

V oblasti športu sa jedná o prevádzky s predpokladanou vysokou energetickou náročnosťou na 

vstupe a to konkrétne - preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi, 

sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, vstupné do 

umelých kúpalísk. V oblasti gastra sa bude znížená sadzba dane uplatňovať len na služby spĺňajúce 

charakter podávania jedál a nápojov so zabezpečením podporných služieb umožňujúcich okamžitú 

konzumáciu, takže napr. donáška jedla a predaj jedla „cez okienko“ zníženej sadzbe dane podliehať 

nebude.

Oznamovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb

Povinnosť vznikne pri prekročení stanoveného počtu zrealizovaných cezhraničných platieb tomu 

istému príjemcovi (25 platieb) za obdobie kalendárneho štvrťroka. Poskytovateľ platobných služieb 

si bude plniť túto oznamovaciu povinnosť elektronicky voči FRSR sprístupnením svojich záznamov 

o platbách do konca kalendárneho mesiaca po ukončení kalendárneho štvrťroka, ktorého sa platby 

týkajú. Jednotlivé členské štáty EÚ sú zároveň povinné zdieľať informácie o takýchto cezhraničných 

platbách z elektronického obchodu v centrálnom európskom systéme o platbách tzv. CESOP 

za účelom krížovej kontroly a hodnotenia.

Vybrané významné zmeny účinné od 1.1.2024:

Dochádza k zavedeniu osobitnej záznamovej a oznamovacej povinnosti pre 

tuzemských poskytovateľov platobných služieb, prostredníctvom ktorých 

sa realizujú platby za tovary a služby s miestom dodania na území EÚ.

Od 1.1.2024
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Transferové oceňovanie


– kontrolovaná transakcia

V oblasti pravidiel pre transferové oceňovanie 

dochádza úprave niektorých definícií a to najmä 

spresnenie definície kontrolovanej transakcie, 

ekonomického prepojenia, doplnenie definície 

významnej kontrolovanej transakcie, zrušenie 

definície zahraničnej závislej osoby a doplnenie 

pravidiel pre určenie základu dane stálej 

prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou 

povinnosťou (nerezidenta SR).



Po novom sa na účely určenia ekonomického 

prepojenia budú podiely blízkych osôb 

spočítavať, takže limit 25% podielu na majetku sa 

bude posudzovať v súčte za všetky blízke osoby 

(napr. manžel a manželka).

Spresňuje sa tiež definícia kontrolovanej transakcie, pričom za kontrolovanú transakciu sa vo 

všeobecnosti nebude považovať závislá činnosť spadajúca pod § 5 zákona (príjmy zo zamestnania) 

a to bez ohľadu na to kto túto činnosť vykonáva (spoločník, konateľ, zamestnanec závislej osoby).



Podľa novely bude priamo v zákone zadefinovaná významná kontrolovaná transakcia ako právny 

alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého jedna zo závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem 

a druhá daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. 

Pri úveroch a pôžičkách bude limit stanovený odlišne na sumu 50 000 eur keďže v tomto prípade sa 

významnosť posudzuje podľa výšky istiny podkladového aktíva (pôžičky, úveru) a nie podľa sumy 

úrokov z neho plynúcich. Touto úpravou sa sleduje zníženie administratívnej záťaže malých 

podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou.

www.pkf.sk

Schválená novela

zákona o dani z príjmov

2.

Dňa 6.12.2022 parlament schválil vládny návrh 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov, s niekoľkými 

pozmeňovacími návrhmi.

Prehľad významných zmien zákona o dani z príjmov, ktoré sa stanú účinnými


(po vyhlásení v Zbierke zákonov) od roku 2023, resp. 2024.

Prinášame vám

Vybrané významné zmeny účinné od 1.1.2023:
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Do zákona sa dopĺňa možnosť pre nerezidentov SR, ktorí podnikajú na území SR prostredníctvom 

stálej prevádzkarne, ktorá nemá povinnosť viesť účtovníctvo, pri určení základu dane tejto 

prevádzkarne vychádzať z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi zisteného podľa zahraničnej evidencie 

daňovníka. Novelou sa precizujú aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa výpočtu základu dane 

prevádzkarne tak, aby boli v súlade s aktuálnou Smernicou OECD a princípom nezávislého vzťahu 

ako napr. posudzovanie výdavkov (nákladov), ktoré preukázateľne vynaložil zriaďovateľ stálej 

prevádzkarne na účely tejto stálej prevádzkarne a postup zahrnutia príjmov (výnosov) a výdavkov 

(nákladov) vykázaných po zániku stálej prevádzkarne do základu dane. O použitej metóde úpravy 

základu dane stálej prevádzkarne vo vzťahu k zriaďovateľovi a iným závislým osobám je daňovník 

s obmedzenou daňovou povinnosťou povinný viesť dokumentáciu. Obsah a rozsah dokumentácie 

o použitej metóde určenia základu dane stálej prevádzkarne určí ministerstvo.

Taktiež došlo k spresnenie postupu výpočtu daňového bonusu pri zmene počtu vyživovaných detí 

v priebehu zdaňovacieho obdobia. Pozmeňovacím návrhom došlo na obdobie od 1.1.2023 

do 31.12.2024 k prechodnému zvýšeniu daňového bonusu na dieťa vo veku do 18 rokov na sumu 140 

eur (nesmie byť súčasne poberaná dotácia na stravovanie) a nad 18 rokov na sumu 50 eur za mesiac. 

Od 1.1.2025 je výška daňového bonusu stanovená na dieťa vo veku do 15 rokov na sumu 140 eur 

(nesmie byť súčasne poberaná dotácia na stravovanie) a nad 15 rokov na sumu 50 eur. Uplatnenie 

nároku na daňový bonus podľa výšky ustanoveného % základu dane (čiastkového základu dane) 

na základe počtu vyživovaných detí zostáva zachované.

Zo zákona z § 2 písm. r) úplne vypadla a bola 

plne nahradená definíciou ekonomického 

prepojenia vo väzbe na stále prevádzkarne 

daňovníkov.

Definícia zahraničnej závislej osobyMení sa tiež spôsob 

predkladania transferovej 

dokumentácie tak, aby 

daňovník mohol na výzvu 

správcu dane predkladať 

dokumentáciu prvotne 

v cudzom jazyku a až na 

vyžiadanie v preklade do 

slovenského jazyka.

Daňový bonus


na vyživované dieťa

Oblasť odpočtu daňového bonusu na vyživované 

dieťa bola predmetom pozmeňovacích návrhov.



Podľa pôvodného návrhu sa do zákona doplnila 

možnosť započítania základu dane resp. 

pomernej časti základu dane druhej oprávnenej 

osoby žijúcej v spoločnej domácnosti 

s vyživovaným dieťaťom do úhrnu základu dane 

pre účely výpočtu nároku na daňový bonus a jeho 

uplatnenie pri podaní daňového priznania.

https://www.pkf.sk/
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Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti

Nadväzne na zmenu daňového bonusu na vyživované dieťa a aplikačnú prax sa dopĺňa do formuláru 

Hlásenia o vyúčtovaní dane aj meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa, na ktoré si zamestnanec 

uplatňuje nárok na daňový bonus.

Výnosy z komerčných


dlhopisov nerezidentov

Výnosy z komerčných dlhopisov, ktoré plynú 

daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou 

(nerezident SR) a budú mať zdroj príjmov na území 

SR sa budú od roku 2023 zdaňovať v SR v súlade 

s platnými zmluvami o zamedzení dvojitého 

zdanenia pri zachovaní oslobodenia výplaty 

úrokového výnosu, ktorý plynie daňovníkovi iného 

členského štátu medzi prepojenými osobami (25% 

podiel na základnom imaní minimálne po dobu 24 

mesiacov). Zavádza sa možnosť považovať takto 

vybranú daň zrážkou za preddavok v súlade 

s princípom rovnakého zaobchádzania 

v porovnaní s rezidentami v SR.

dopĺňa postup daňovníka (veriteľa) v prípade preventívnej reštrukturalizácie v nadväznosti 

na tvorbu opravnej položky k pohľadávkam voči dlžníkom v preventívnej reštrukturalizácii a odpis 

pohľadávok pri zániku pohľadávky v dôsledku jej odpustenia; po definitívnom schválení tejto novely 

zákona o dani z príjmov bude mať veriteľ možnosť uplatniť tvorbu opravných položiek 

k pohľadávkam voči dlžníkom v preventívnej reštrukturalizácii do daňových výdavkov rovnako ako 

je to pri klasickej reštrukturalizácii; veriteľ bude môcť uplatniť do daňových výdavkov odpis takejto 

pohľadávky pri odpustení v rámci preventívnej reštrukturalizácie.

-

Nové podnikateľské subjekty, ktoré vzniknú po účinnosti tejto zmeny už nebudú musieť podávať 

žiadosť o registráciu správcovi dane, ale budú registrované na daň z príjmov automaticky na základe 

zápisu do obchodného alebo živnostenského registra. Fyzická osoba, ktorá nebude registrovaná 

podľa tohto pravidla, vykonávajúca inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo ktorá prenajala na území 

SR nehnuteľnosť (okrem pozemku) bude povinná požiadať správcu dane o registráciu v lehote 

do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci keď začala činnosť vykonávať.

Registrácia k dani z príjmov

Bude správca dane vykonávať registráciu k dani z príjmov z úradnej moci 

podľa údajov z obchodného registra, živnostenského registra a z iných 

registrov podľa oznámenia FRSR zverejneného na jeho webovom sídle.

Od 1.1.2023
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Cieľom tejto novely zákona o dani z príjmov bola najmä implementácia článku 4 smernice Rady EÚ 

2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam. 

Aktuálne platí limitácia úrokových nákladov pre účely vyčíslenia základu dane podľa § 21a zákona 

(25% ukazovateľa EBITDA = zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) vzťahujúca sa výlučne na závislé 

osoby (ekonomicky, personálne alebo inak prepojené).

Toto pravidlo sa neuplatní u daňovníkov, ktorých čisté úrokové náklady (rozdiel medzi úrokovými 

nákladmi uznanými za daňové výdavky a zdaniteľnými úrokovými príjmami) nepresiahnu sumu 3 mil 

eur za príslušné zdaňovacie obdobie. U daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje výnimka zo zákona, sa 

zvýši základ dane o sumu úrokov, ktorá presiahne 30% ukazovateľa tzv. daňová EBITDA (vychádza 

z daňových položiek; zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi).

Vybrané významné zmeny účinné od 1.1.2024:

Ďalšie pravidlo o obmedzení čistých úrokových nákladov právnických osôb  

s cieľom znížiť nadmerné využívanie dlhového financovania k umelému 

znižovaniu základu dane z príjmov.

Novelou sa do zákona dopĺňa
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Schválená novela zákona 
o správe daní (daňový 
poriadok)

3.

Parlament schválil aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon


č. 563/2009 Z.z. o správe daní.

Dňa 6.12.2022

www.pkf.sk

Prinášame vám prehľad významným zmien zákona o dani z príjmov, ktoré sa stanú účinnými


(po vyhlásení v Zbierke zákonov) od roku 2023, resp. 2024.

Vybrané významné zmeny účinné od 1.1.2023:

Index daňovej spoľahlivosti – zmena v terminológii

Od 1.1.2023 sa daňovým subjektom s pôvodne prideleným indexom daňovej spoľahlivosti „nespoľahlivý“ 

zmení index na „menej spoľahlivý“. Dôvodom tejto zmeny má byť motivácia daňových subjektov 

k zlepšeniu.

Vrátenie vodičského preukazu – zastavené exekučné 

konanie

Novelou sa zrýchľuje postup pri vrátení vodičského preukazu zadržaného v rámci daňovej exekúcie 

a to tak, že v prípade, ak je zastavené exekučné konanie, rozhodnutie sa bezodkladne doručí 

Policajnému zboru a už sa nečaká na jeho právoplatnosť.

Registračné konanie  – registrácia z úradnej moci

Precizuje sa znenie ustanovenia, podľa ktorého správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej 

moci v lehote do 30 dní od dňa prevzatia údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov 

verejnej moci; pôvodne bola lehota naviazaná na dátum zápisu do príslušných registrov a nie dátum 

prevzatia údajov z príslušných registrov. Zároveň sa vypúšťa registrácia na základe podaných 

daňových priznaní.

9

https://www.pkf.sk/


Skrátenie lehoty na vyrubenie 

úroku z omeškania

Touto novelou daňového poriadku sa od 1.1.2024 

skracuje lehota na vyrubenie úroku z omeškania 

v prípade plnej úhrady nedoplatku (platba dane, 

preddavok na daň, splátka dane, platba na 

zabezpečenie dane, odvedenie vybratého alebo 

zrazeného preddavku na daň).

Úrok z omeškania správca dane vyrubí do jedného roka od konca roka, v ktorom došlo k úplnej 

úhrade sumy nedoplatku. Prekluzívna lehota (lehota na uplatnenie práva vyrubiť úrok z omeškania) 

piatich rokov zostáva zachovaná, a ak by k úhrade došlo v piatom roku od konca roka, v ktorom došlo 

k omeškaniu s platbou správca dane úrok vyrubí do konca tohto piateho roka. Ak nedôjde k úhrade 

vôbec alebo len k čiastočnej úhrade podmienky pre vyrubenie úroku z omeškania zostávajú bez 

zmeny, t.j. úrok sa tak ako doteraz vypočíta za štyri roky omeškania a vyrubiť ho bude možné 

najneskôr v lehote päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k omeškaniu s platbou.

www.pkf.sk

Ustanovenie k účinnej ľútosti

Zavádza sa nové ustanovenie k účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch vymenovaných 

v Trestnom zákone, podľa ktorého je možné vyrubiť daň aj jej zaplatením a to aj po uplynutí 

prekluzívnej lehoty. V tomto prípade sa daň stáva splatnou v deň jej úhrady.

Zavedenie systému tzv. „druhej šance“

Novelou daňového poriadku sa zavádza od 1.1.2024 neuloženie pokuty, ktorú môže správca dane 

uložiť v rámci intervalového rozpätia, pi prvom zistení porušenia podľa skutkovej podstaty správneho 

deliktu posudzovanej osobitne daňovým úradom a colným úradom. V zmysle takto upraveného 

ustanovenia daňového poriadku správca dane daňovníka najprv upozorní na porušenie povinnosti 

(napr. nesplnenie alebo oneskorené splnenie povinnosti podať daňové priznanie) a až pri opätovnom 

porušení danej povinnosti uloží pokutu.

Následne napr. pri nepodaní alebo oneskorenom 

podaní daňového priznania k dani z príjmov už 

správca dane (daňový úrad) pokutu uloží = 

správny delikt nepodania daňového priznania 

v lehote. Avšak pri následnom nepodaní alebo 

oneskorenom podaní daňového priznania 

k spotrebnej dani správca dane (colný úrad) 

pokutu neuloží, lebo sa posudzuje skutková 

podstata osobitne colným úradom a osobitne 

daňovým úradom. Takto bude správca dane 

postupovať, ak skutočnosť rozhodujúca pre 

uloženie sankcie nastala po 31.12.2023.

Vybrané významné zmeny účinné od 1.1.2024:

Že napr. ak daňovník 

nepodá alebo podá 

oneskorene daňové 

priznanie napr. k dani


z motorových vozidiel, tak 

ho správca dane (daňový 

úrad) len upozorní


na nesplnenie povinnosti


a pokutu neuloží.

Uvedené znamená
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Zvýšenie stravného

od 1.1.2023

4.

Novým Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 

Z.z. zo dňa 7.12.2022, sa od 1. januára 2023 opäť menia sumy stravného pri 

pracovných cestách a to nasledovne:

Zvýšenie stravného pri pracovnej ceste od 1.1.2023

Do 30.4.2022

Od 1.5.2022 do 31.8.2022

Od 1.9.2022 do 31.12.2022

Od 1.1.2023

5,10 €

6,00 €

6,40 €

6,80 € 10,10 € 15,30 €

9,00 €

9,60 €

13,70 €

14,50 €

7,60 € 11,60 €

5 - 12 hod 12 - 18 hod Nad 18 hod

Účinnosť Časové pásmo

www.pkf.sk

Sumy stravného boli počas obdobia pandémie covid – 19 „zmrazené“, t.j. od 1.7.2019 do 30.4.2022 

sa nemenili. V priebehu roka 2022 sa menili celkom trikrát a to na základe mechanizmu nastaveného 

zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v ustanovení § 8 ods. 1 (na základe údajov 

Štatistického úradu SR o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní).

Aj v tomto prípade však existuje výnimka a to pre prípad keď použitie elektronickej stravovacej karty 

počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné. Takýto prípad môže nastať 

celkom bežne, keďže prevádzkovatelia reštauračných zariadení nie sú veľmi naklonení elektronizácii 

stravných lístkov, nakoľko s tým majú spojené ďalšie náklady napr. na obstaranie a nastavenie 

platobných terminálov.

Tak vzrastie aj minimálna hodnota stravnej poukážky podľa Zákonníka práce 

z pôvodných 4,80€ na 5,10€. V tejto súvislosti je potrebné myslieť na to, že od 

1.1.2023 budú stravné lístky už len elektronické (elektronické stravovacie 

karty).

Od 1.1.2023
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u podnikateľa s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje 

preukázateľné výdavky a to  sumu ,na každý odpracovaný deň do výšky 3,74 €

u zamestnávateľa za každé jedlo poskytnuté zamestnancovi  podľa Zákonníka práce 

,

na deň

najviac 3,74 €

Táto zmena od 1.1.2023 ovplyvní aj maximálnu výšku daňových výdavkov:

t.j. v oboch prípadoch max 55 % hodnoty stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v časovom 

pásme 5 – 12 hodín.

V súvislosti so zmenou stravného od 1.1.2023 

„prevydalo“ FRSR dňa 12.12.2022

k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie 

zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na 

stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov 

zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do 

daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 

6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov.



Stravné pri zahraničných pracovných cestách 

zostáva naďalej v platnosti bez zmeny od 1.1.2013 

podľa 

 Metodický 

pokyn 

Opatrenia Ministerstva financií SR č. 

401/2012 Z.z..

-

-

V prípade dodatočných informácií alebo otázok


Vám budeme radi k dispozícii na mailovej adrese
kontakt@pkf.sk
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Upozorňujeme, že vyššie uvedené 

. V prípade riešenia konkrétnych prípadov 

odporúčame vyžiadať si samostatné stanovisko. Za konanie na základe uvedených informácií 

nezodpovedáme.

informácie majú len všeobecný a informatívny charakter a je 

potrebné ich aplikovať v širšom legislatívnom kontexte

*

Keďže  je podľa Zákonníka práce stanovený na 

55 % ceny jedla resp. hodnoty stravovacej poukážky, v prípade že zamestnávateľ poskytuje 

zamestnancom gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie, tento 

.



 tak musí dostať  buď 

(podľa Zákonníka práce 75 % stravného pri pracovnej ceste v pásme 5-12 hodín) alebo 

.

minimálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie

vzrastie zo súčasných 

2,64 € na 2,81 € na deň

Zamestnanec na mesiac január gastrolístok v hodnote najmenej 5,10 € na deň 

finančný 

príspevok vo výške najmenej 2,81 € na deň a to vopred, t.j. do konca decembra

https://www.pkf.sk/
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