Ako použiť rekreačný poukaz/príspevok na rekreáciu
Pracujete vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky? V tom prípade máte nárok na
príspevok na rekreáciu v maximálnej hodnote až 275 € ročne! Prečítajte si návod, ako uplatniť nárok na rekreačný príspevok
ihneď.

Nárok na rekreačný poukaz
Po splnení podmienok (viď časť „Kto má nárok čerpať príspevok“) je možné príspevok na rekreáciu využiť ihneď. Ak
zamestnávateľ neurčil inak, zamestnanec môže navštíviť ľubovoľné ubytovacie zariadenie na Slovensku, zrekreovať sa
a predložiť zamestnávateľovi faktúru za ubytovanie svojmu zamestnávateľovi (najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie).
Zamestnávateľ prispeje zamestnancovi na dovolenku tak, že obvykle v najbližšom výplatnom termíne, vyplatí zamestnancovi
55 % z celkovej výšky dovolenky, avšak najviac 275 € za jeden rok.

Postup, ako využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa





Zamestnanec, ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobil si v tejto spoločnosti najmenej 2 roky,
má nárok na rekreačný príspevok.
Vyberte si svoj pobyt v našom hoteli s najmenej 2 prenocovaniami. Môžete si vybrať jeden pobyt na využitie
maximálneho príspevku alebo počas roka využiť aj viac pobytov.
Po skončení pobytu si na recepcii vypýtajte potvrdenie o pobyte – účtovný doklad (faktúra), ktorý obsahuje: vaše
meno, termín pobytu a cenu za pobyt. Doklad môže obsahovať aj ďalšie služby, napr. stravu, wellness, a Iné, ktoré
ste využili počas rekreácie. Tie môžu byť taktiež uhradené z príspevku na rekreáciu.
Tento účtovný doklad prineste zamestnávateľovi, ktorý vám v najbližšej výplate preplatí 55 % zo sumy, ktorú ste
zaplatili za pobyt. Výška rekreačného príspevku môže byť maximálne 275 €.

Kto má nárok čerpať príspevok
Zamestnanec




zamestnaný v organizácii (súkromnej, verejnej, štátnej), ktorej priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci rok
dosiahol viac ako 49;
majú pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú nárok);
a pracovný pomer vo firme trvá min. 24 mesiacov.

SZČO/živnostník






postup je rovnaký ako pri zamestnávateľovi: SZČO si kúpi a využije pobyt s minimálne 2 prenocovaniami;
po ukončení pobytu si vypýta od hotela doklad, ktorý si môže dať do nákladov na zníženie základu dane;
maximálna výška sumy do nákladov je 500 € za viac ako 2-nocový pobyt;
platí to však len pre živnostníkov, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky, nie paušálne;
okrem SZČO môže služby pobytu spolu čerpať aj osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti.

Užite si oddych na Slovensku o 55 % výhodnejšie!

