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Prehľad najdôležitejších udalostí ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie v 2. polroku 2020
dátum

udalosť

Júl
1.7.2020

Vláda schválila predĺženie podpory v nezamestnanosti do konca augusta

9.7.2020

Parlament schválil podnikateľské kilečko, ruší sa bankový odvod

12.7.2020

Záujem firiem o dočasnú ochranu postupne klesá

12.7.2020

Koronakríza znižuje počet cudzincov pracujúcich na Slovensku

14.7.2020

Poslanci schválili zmeny v štátnom rozpočte na tento rok

14.7.2020

Štát chystá nový daňový mix. Na zúbky sa pozrie najmä špekulantom

15.7.2020

Vláda schválila predĺženie Prvej pomoci do konca septembra

15.7.2020

Vláda ruší obedy zadarmo, nahradí ich dvojnásobným daňovým bonusom

15.7.2020

Vláda schválila odklad platenia poistného pre SZČO a zamestnávateľov

28.7.2020

Pandémia drví gastro firmy. Pomoc štátu im nesadla, pomaly
odstupujú z biznisu

August
5.8.2020

Vládu za nedostatočnú pomoc pre firmy a podnikateľov kritizuje aj
AZZZ

6.8.2020

Štát opäť dáva milióny eur na absolventov. Firmy márne čakajú na
skutočné reformy

7.8.2020

Trinásty dôchodok považujú Slováci za najmenej potrebné sociálne
opatrenie súčasnej vlády

12.8.2020

„Prvú pomoc“ najviac čerpali subjekty v priemysle, vybavenie pomoci
sa zrýchlilo zhruba o polovicu

14.8.2020

Krajniak predstavil trvalý kurzarbeit. Chce ho zaviesť aj pre živnostníkov

19.8.2020

Chystajú sa zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

24.8.2020

O príspevok na nájomné budú môcť požiadať aj podniky v ťažkostiach

26.8.2020

Vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy

September
2.9.2020

Firmy už nebudú zadarmo úverovať štát pri DPH. Ten zavádza viacero
noviniek

2.9.2020

Zamestnávatelia žiadajú, aby štát podporoval investície vo všetkých odvetviach

18.9.2020

Krajniak chystá zmeny v Zákonníku práce. Zmeniť sa majú gastrolístky aj tripartita

22.9.2020

Novela živnostenského zákona má zjednodušiť firmám a živnostníkom
podnikanie
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30.9.2020

Vláda schválila zrušenie bankového odvodu od budúceho roka

30.9.2020

Firmy budú mať nárok na dočasnú ochranu aj na budúci rok

30.9.2020

Ústavná dlhová brzda sa má definitívne zmeniť

Október
7.10.2020

Krajniakove novinky v Zákonníku práce majú spružniť biznis

12.10.2020

Opatrenia sú likvidačné. Na prežitie potrebujeme pomoc, varujú firmy

14.10.2020

Vláda schválila rozpočet. Deficit bude cez sedem percent

14.10.2020

Prvá pomoc+: Matovičova vláda predstavila balík pre podnikateľov za 200 miliónov
mesačne

20.10.2020

Pandémia kosí živnostníkov. Od marca zrušilo podnikanie vyše 28-tisíc ľudí

21.10.2020

Schválili zmeny pri trinástom dôchodku, bude maximálne 300 eur

27.10.2020

Podnikatelia chcú v obstarávaní odbornosť a hodnotu za peniaze

28.10.2020

Pomoc pre firmy a živnostníkov sa zvýši. Vyplácať sa bude do konca marca 2021

28.10.2020

Vláda obnovila SOS dotáciu pre ľudí bez príjmu, suma sa zvýši na 300 eur

November
9.11.2020

Rekreačné poukazy štát nepreplatí, sľuby vlády sú po pol roku v lufte

10.11.2020

Ústavný súd podnikateľom uvoľnil ruky. Môžu žalovať štát?

18.11.2020

Mínové polia pri Prvej pomoci plus sú odhalené. Peniaze od štátu len s obmedzeniami

23.11.2020

Zamestnanci s ochorením na COVID-19 už majú nárok na úrazový príplatok

23.11.2020

Recesia a rast dlhu. Slovensko z korona krízy vyjde s rekordnou sekerou

24.11.2020

Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu

December
2.12.2020

Parlament schválil rozsiahlu novelu o dani z príjmov, prináša viaceré zmeny

8.12.2020

Pomoc štátu nestačí. Podnikateľom už dochádza trpezlivosť, varujú maloobchodníci

10.12.2020

Transparency Slovensko: Reforma verejného obstarávania zvýši korupciu

10.12.2020

Druhé Sulíkove kilečko zruší dvojité výkazy, vyhadzovanie syrov i diaľničné známky
na vozík
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