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Odchýlka 3288 Príspevok na stravu záloha    

zadáva sa čiastka / táto odchýlka neovplyvní  výšku výplaty je informatívna, zadáva sa, 

ak zamestnancovi vyplácate FP v hotovosti, alebo prevodom na účet, vstupuje do 

mzdového listu 

Odchýlka 32882 Príspevok na stravu záloha    

zadáva sa počet príspevkov a sadzba / táto odchýlka neovplyvní  výšku výplaty je 

informatívna, zadáva sa, ak zamestnancovi vyplácate FP v hotovosti, alebo prevodom na 

účet, vstupuje do mzdového listu 

 

 

Odchýlka 3981 Finančný príspevok na stravu záloha    

zadáva sa čiastka / táto odchýlka ovplyvní výšku výplaty, zadáva sa, ak zamestnancovi 

vyplácate FP k výplate, vstupuje do mzdového listu 

Odchýlka 39812 Finančný príspevok na stravu záloha 

zadáva sa počet príspevkov a sadzba / táto odchýlka ovplyvní výšku výplaty, zadáva sa, 

ak zamestnancovi vyplácate FP k výplate, vstupuje do mzdového listu 

 

Odchýlka 3308 Nárok na FP zamestnávateľa 

zadáva sa čiastka / táto odchýlka je informatívna, čiastka určuje výšku 55% finančného 

príspevku na stravu zamestnávateľa, vstupuje do mzdového listu, rekapitulácie 

a účtovnej dávky 

Odchýlka 33082 Nárok na FP zamestnávateľa 

zadáva sa počet príspevkov a sadzba / táto odchýlka je informatívna, čiastka určuje 

výšku 55% finančného príspevku na stravu zamestnávateľa, vstupuje do mzdového listu, 

rekapitulácie a účtovnej dávky 
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Odchýlka 3318 Nárok na FP zo sociálneho fondu 

zadáva sa čiastka / táto odchýlka je informatívna, čiastka určuje výšku  príspevku na 

stravu zo sociálneho fondu, vstupuje do mzdového listu, rekapitulácie a účtovnej dávky 

Odchýlka 33182 Nárok na FP zo sociálneho fondu 

zadáva sa počet príspevkov a sadzba / táto odchýlka je informatívna, čiastka určuje 

výšku príspevku na stravu zo sociálneho fondu, vstupuje do mzdového listu, 

rekapitulácie a účtovnej dávky 

 

Odchýlka 3990  Vyrovnanie finančného príspevku 

zadáva sa čiastka / táto odchýlka ovplyvní výšku výplaty, je to rozdiel medzi zálohou 

a nárokom, odchýlka vstupuje do mzdového listu, rekapitulácie a účtovnej dávky 

Odchýlka 39902 Vyrovnanie finančného príspevku 

zadáva sa počet príspevkov a sadzba / táto odchýlka ovplyvní výšku výplaty, je to 

rozdiel medzi zálohou a nárokom, odchýlka vstupuje do mzdového listu, rekapitulácie 

a účtovnej dávky 

 

Odchýlka 3328  FP na stravu zdaniteľný 

zadáva sa čiastka/ táto čiastka vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotnú 

a sociálnu poisťovňu a je zdaňovaná 

Odchýlka 33282 FP na stravu zdaniteľný 

zadáva sa počet príspevkov a sadzba / táto čiastka vstupuje do vymeriavacieho základu 

na zdravotnú a sociálnu poisťovňu a je zdaňovaná 

 

 


