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Ak zamestnávateľ v súčasnosti poskytne svojmu zamestnancovi sociálnu výpomoc zo
sociálneho fondu (v prípade choroby, úmrtia v rodine...), tento príjem musí zamestnávateľ
zamestnancovi zdaniť.
Schválením novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov zákonom č. 253/2015
Z.z. Čl. I ods. 10 od 1. januára 2016 sa takýto príspevok zo sociálneho fondu do výšky
2 000 eur nezdaňuje. Ak však takáto sociálna výpomoc túto hranicu v zdaňovacom období
presiahne, do základu dane sa zahrnie len suma nad 2 000 eur.
K dôvodom poskytnutiu príspevku zo sociálneho fondu patrí úmrtie blízkej osoby
zamestnanca (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel), odstraňovanie následkov
živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy,
zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie) a dlhodobá pracovná
neschopnosť zamestnanca, ktorá bez prerušenia presiahne prevažnú časť zdaňovacieho
obdobia.
Za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, "ak sa dočasná pracovná
neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čiastke 71
Zbierky zákonov č. 245/2015 Z. z oznámilo, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky uložená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015
– 2017 z 15. septembra 2015 (ďalej len „KZVS“), uzatvorená medzi Integrovaným
odborovým zväzom a Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky
s účinnosťou od 15.9.2015.
KZVS je zverejnená na web stránke IOZ www.ioz.sk
************************************************

21. októbra 2015 v hoteli SOREA REGIA v Bratislave rokovala Rada predsedov OZ
KOZ SR. Rada okrem iného prerokovala „Zásady postupu pri vyhlasovaní štrajkovej
pohotovosti a štrajku KOZ SR“, „Zásady postupu pri príprave a organizovaní podporných
a protestných akcií KOZ SR“, informácie o výsledku kolektívneho vyjednávania kolektívnych
zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe, ktorých podpis je plánovaný na 28.10.2015.
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