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Zákonom č. 416/2021 Z. z., ktorým sa menil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), došlo s účinnosťou od 1. januára 2022 aj k zmene ustanovenia § 

19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého si fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 

zákona o dani z príjmov zahrňuje do daňových výdavkov výdavky vynaložené na vlastné stravovanie. 

 

Podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov je od 1. 1. 2022 daňovým výdavkom stravné okrem výdavku 

na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom [§ 9 ods. 2 písm. y)] poskytovateľovi 

zdravotnej starostlivosti, daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom 

roku vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok 

na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník 

neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa písmena e). 

 

To znamená, že daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť 

(dosahujúci príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) môže od 1. 1. 2022 uplatňovať do daňových 

výdavkov výdavky na vlastné stravovanie vo výške 2,81 eura za každý odpracovaný deň. Tieto výdavky 

na vlastné stravovanie nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej 

poukážky.  

 

Daňovník si nemôže výdavky na vlastné stravovanie uplatniť za ten kalendárny deň, ak 

 si uplatňuje výdavky na stravovanie v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, 

v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, 

 mu vznikol nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce alebo zákona o cestovných 

náhradách v súvislosti s výkonom závislej činnosti. 
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