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Příspěvek na stravování jako benefit je jedním z nejčastějších benefitů pro zaměstnance. Od roku 2021
však dochází k zásadním změnám.
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Příspěvek na stravování jako benefit je jedním
z nejčastějších benefitů pro zaměstnance. Příspěvek na
stravování, ať už ve formě stravenek, nebo formou
zvýhodněného stravování na pracovišti, dostávají
v České republice zhruba 3 miliony zaměstnanců. Od
roku 2021 však dochází k zásadním změnám.
V současné situaci mohli zaměstnavatelé poskytovat
zaměstnancům příspěvek na stravování dvěma způsoby,
a to:

- Nepeněžní plnění formou stravenek – nárok na
stravenku vzniká zaměstnanci za každý pracovní
den, kdy pracovní doba překročí alespoň tři hodiny.
Stravenky nepodléhají dani z příjmů, pro zaměstnavatele se však jedná o daňově uznatelný náklad,
tzn. zaměstnanci se ze stravenek nestrhává daň z příjmů a zaměstnavatel si může díky stravenkám
snížit daňový základ. Jedná se tak o oboustranně výhodný benefit.

Zaměstnavatel na stravenku přispívá až 55 % z její hodnoty a zbylých 45 % z její hodnoty je hrazeno
zaměstnancem.

- Zajištění zvýhodněného firemního stravování – opět zde platí, že zaměstnavatel přispívá až do
výše 55 % ceny za jídlo, maximálně však do 70 % limitu stravného, který je stanoven při pracovní
cestě trvající 5 až 12 hodin.
V roce 2020 se jednalo o částku 103 Kč, tedy zaměstnavatelův příspěvek na stravu nesměl
přesáhnout 72,10 Kč.

Stravenkový paušál by se tedy od 1. 1. 2021 měl stát třetí formou toho, jak poskytnout zaměstnancům
příspěvek na stravování.

Ke stravenkovému paušálu bylo přikročeno po kritice stravenek, a to především z několika důvodů:
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/katerina-votavova
https://www.daneprolidi.cz/clanek/stravenkovy-pausal-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/vytlaci-stravenkovy-pausal-klasicke-stravenky.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zamestnanecke-benefity-z-pohledu-pravnicke-osoby.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/prehledne--co-prinasi-stravenkovy-pausal-ak.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/na-stravenkovy-pausal-bude-mozne-prispivat-z-fksp-ak.htm
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