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Prehľad najdôležitejších udalostí ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie v 1. polroku 2020
dátum

udalosť

Január
1.1.2020

Ak nebudete platiť dane, od januára vám môžu zadržať vodičský preukaz

1.1.2020

V systéme eKasa musia byť už všetky pokladnice

Február
6.2.2020

Štát pritvrdzuje biznis eseročiek. Založiť a zlikvidovať ju bude ťažšie

7.2.2020

Daňové kontroly sa zintenzívnia. Zamerajú sa na špekulatívne firmy

7.2.2020

Je na Slovensku priaznivé prostredie na podnikanie?

21.2.2020

Podnikatelia tasia peňaženky. Mestá prestrelili daň o stovky percent

27.2.2020

Zamestnávatelia vyzývajú prezidentku: Nepodpíšte zavedenie trinástych
dôchodkov

Marec
3.3.2020

Podnikatelia očakávajú od novej vlády zníženie daní a odvodov

9.3.2020

Zamestnávatelia varujú pred dopadmi prudkého zvýšenia minimálnej mzdy

18.3.2020

Podanie daňových priznaní a zaplatenie daní sa presúvajú na jún

18.3.2020

Firmy chcú preplatiť mzdy, nielen odvody

25.3.2020

Vláda schválila pomoc zamestnávateľom aj zmeny pri ošetrovnom a nemocenskom

31.3.2020

Vláda schválila v čase pandémie zmeny v Zákonníku práce

Apríl
1.4.2020

Pomôže malým aj stredným podnikateľom. Rezort financií predstavil opatrenia Lex korona

3.4.2020

Home office na príkaz, dovolenka i zákaz výpovede inak. Pandémia mení zákony

11.4.2020

Balík pomoci podnikateľom má mierne trhliny

14.4.2020

Vláda schválila kurzarbeit a rozšírenú pomoc pre zamestnávateľov

18.4.2020

Nejasné kritéria, zbytočná byrokracia. Štátna pomoc pre firmy má nedostatky, upozorňujú
podnikatelia

25.4.2020

Firmy si môžu medzi príspevkami od štátu každý mesiac vyberať ten výhodnejší

29.4.2020

Slovenské opatrenia proti kríze zaostávajú za inými krajinami, ukazuje štúdia

Máj
06.05.2020

Slovensko sa pre koronakrízu prepadne do hlbokej recesie, na rast platov treba zabudnúť
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07.05.2020

 oronavírus sa už ukázal aj na číslach slovenského exportu. Prepadol sa do výrazného
K
deficitu

11.05.2020

Revolúcia v cene energií. Vláda chce zrušiť stropy

12.05.2020

Podnikatelia už môžu požiadať súdy o poskytnutie dočasnej ochrany

13.05.2020

Poslanci schválili polmiliardové garancie pre firmy. Banky stále nevedia, ako to má
fungovať

20.05.2020

Zamestnávatelia, ktorým klesli tržby, dostanú odklad platenia poistného

20.05.2020

V projekte „Prvá pomoc“ štát vyplatil takmer 63 miliónov eur

22.05.2020

Dohoda trojky: kurzarbeit má byť trvalý

Jún
01.06.2020

Štátna pomoc nepomáha

01.06.2020

Rozpočtový deficit Slovenska je už teraz vyšší, než sa čakalo za celý rok

02.06.2020

Štát bude firmám počítať výšku dane

03.06.2020

Platby preddavkov na daň z príjmu si pozastavilo 430 firiem a živnostníkov

09.06.2020

Štát prispeje firmám na nájmy

21.06.2020

Peniaze alebo gastrolístky? Ľudia si budú môcť vybrať

23.06.2020

Chceli ich zrušiť, nakoniec im prídu vhod. Príspevky na rekreáciu štát prekope

24.06.2020

Vláda schválila Sulíkov proti byrokratický balíček
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