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V tomto čísle prinášame:
Nové sumy stravného platné od 1.6.2018



Radi by sme Vás v tomto čísle Mandat News upozornili na nové (vyššie)

sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré platia od 1.júna

2018.

Poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách je upravené zákonom

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v aktuálnom znení. Nové sumy

stravného pri pracovných cestách sú definované v Opatrení Ministerstva

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z.

V priebehu roka 2018 je teda potrebné prihliadať na túto zmenu a výdavky

na stravné vyplácať do konca mája v „starej“ výške, od júna už vo vyšších

sumách.

Do konca mája 2018 platili nasledovné sumy stravného pri tuzemskej

pracovnej ceste:

5 – 12 hodín = 4,50 EUR

12 – 18 hodín = 6,70 EUR

nad 18 hodín = 10,30 EUR

Od 1.júna 2018 je stravné stanovené nasledovne:

5 – 12 hodín = 4,80 EUR

12 – 18 hodín = 7,10 EUR

nad 18 hodín = 10,90 EUR

Výdavky na stravné sa tak oproti pôvodnému stavu zvýšili pri prvom

časovom pásme o 0,30 EUR, pri druhom pásme o 0,40 EUR a pri treťom

pásme sa zvýšili až o 0,60 EUR.

Zamestnávateľ má podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

v aktuálnom znení povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancov

najmenej v sume 55 % ceny jedla, naviac však na každé jedlo do sumy 55

% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín

podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ si mohol do výdavkov započítať

najviac 55 % zo sumy 4,50 EUR (stravné pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12

hodín), t. j. 2,48 EUR (platilo do konca mája 2018). Od júna 2018 si

zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov najviac 55 % zo sumy 4,80 EUR,

t. j. 2,64 EUR.

NOVÉ SUMY STRAVNÉHO PLATNÉ OD 1.6.2018

11MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

5/2018

NEPREHLIADNITE

Prehľad dôležitých termínov na august a september 2018 môžete nájsť na
našej webovej stránke: http://www.mandat.sk

Dôležité termíny

Jana Princová

e-mail:
Tel.: +421 2 571042-35

jana.princova@mandat.sk
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MANDAT CONSULTING, k.s.
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a boli založené

v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej

doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva

a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na

území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými

poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských

daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre

klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje

v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.

nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,

ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu

prijímateľov , prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

news@mandat.sk
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