Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
DAŇOVÁ INFORMACE
Zdaňování zaměstnaneckých benefitů a základ pro pojistné
---------------------------------------------------------------------------

Původní informaci z roku 2008 o zdaňování zaměstnaneckých benefitů doplňujeme o údaje,
která z uvedených plnění se zahrnují u zaměstnanců do vyměřovacího základu pro odvod
pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Dále je přehled doplněn o některé další položky benefitů, jejichž využití a způsob zdanění
vyplývá z jednotlivých ustanovení daňových zákonů

BENEFIT-plnění zaměstnavatele
Zdanitelný příjem
Zahrnutí do vyměř.
ve prospěch zaměstnance
zaměstnance
základu pojistného
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cestovní náhrady do limitu dle
§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP

NE

NE

Cestovní náhrady v podnikatelské
sféře nad stanovené limity

ANO

ANO

Poskytnutí stravenek-nepeněž.plnění

NE

NE

Prohlubování kvalifikace a odborný rozvoj
zaměstnanců dle § 6/9/a ZDP
- nepeněžní plnění

NE

NE

Zvyšování kvalifikace formou peněžitého
příspěvku - § 24/2/j/5 ZDP

ANO

ANO

Rekvalifikace zaměstnanců formou
nepeněžitého plnění

NE

NE

Slevy poskytované zaměstnancům např.za
výrobky nebo služby - § 24/2/j/5 ZDP

ANO

ANO

Hodnota přechod.ubytování do 3500,- Kč/měs.
- § 24/2/j/5 a § 6/9/i ZDP

Ne

NE

Hodnota přechod.ubytov. nad 3500,- Kč/měs.
- § 24/2/j/5 a §6/9/i ZDP

ANO

ANO

Doprava zaměstnanců do zaměstnání § 24/2/j/5 ZDP

ANO

ANO

Přísp. na život. a penzij. pojištění zaměst. do
limitu 24 000,- Kč ročně - § 24/2/j/5 a § 6/9/p ZDP

NE

NE

Přísp. na život. a penzij. pojištění zaměst. nad
limit 24 000,- Kč ročně - § 24/2/j/5 a § 6/9/p ZDP

ANO

ANO

Zajištění pitné vody na pracovišti - § 24/2/p ZDP

NE

NE

Nealkohol.nápoje poskytované na pracovišti § 6/9/c a § 25/1/zn ZDP (nelze použít ustanovení
§ 24/2/j/5 ZDP – nedaň.náklad firmy)

NE

NE

Ochranné nápoje poskyt.v horkých nebo studených
provozech - § 6/7/b a § 24/2/j/1 ZDP

NE

NE

Peněžitý příspěv.na nealkoho.nápoje pracovníkům § 24/2/j/5 ZDP

ANO

ANO

Nepeněž.plnění na sportov. a kultur. vyžití zaměstn.
- § 6/9/d a § 25/1/h (nelze použít ustanovení
§ 24/2/j/5 ZDP)

NE

NE

Peněžitý příspěvek na sportovní a kulturní vyžití

ANO

ANO

Hodnota rekreací-nepeněž.plnění do limitu 20 tis.
- § 6/9/d ZDP

NE

NE

Hodnota rekreací nad limit 20 tis. Kč § 24/2/j/5 ZDP

ANO

ANO

Peněžitý příspěvek na rekreaci bez ohledu
na limit

ANO

ANO

Poskytnutí manažerského vozidla i k soukromým
účelům - § 6/6 ZDP

ANO

ANO

NE

NE

Bezplatné použití firemní mateřské školkynepeněžní plnění (daňový náklad firmy)

ANO

ANO

Nepeněžní dary do limitu 2 000,- Kč ročně
(nedaňový náklad firmy)

NE

NE

Nepeněžní dary nad limit 2 000,- Kč ročně
a peněžité dary

ANO

Zvýhodnění vyplývající z poskytnutí bezúročných
půjček zaměstnancům na stanovené účely - § 6/9/l
ZDP

ANO

Nepeněžní příspěvek na úkony hrazené
zaměstnancem ve zdravot.zařízení – u zaměstnance
osvobozeno dle §6/9/d ZDP
(nedaň.náklad firmy - § 25/1/h/2 ZDP)
Peněžitý příspěvek na úkony hrazené
zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení

NE

NE

ANO

ANO

V případě, že se jedná o benefity poskytované zaměstnavatelem dle ustanovení § 24 odst. 2
písm. j) bod 5 ZDP, musí poskytování těchto benefitů vyplývat z ustanovení kolektivní
smlouvy, pracovní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo z jiné smlouvy uzavřené
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (např. manažerská smlouva)

Ing.Vladimír Šretr – daňový poradce

V Ústí nad Labem 1. 8. 2011

