Podnikateľská aliancia Slovenska
Bajkalská 25, 82718 Bratislava 212
tel. 02/ 5823 3481, fax 02/ 5823 3487, mobil 0905-821525
e-mail: pas@alianciaPAS.sk, http://www.alianciaPAS.sk

Prehľad najdôležitejších udalostí ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie v 1. polroku 2021
dátum

udalosť

Január
1.1.2021

Začínajú platiť viaceré zmeny v daňovej oblasti

2.1.2021

Finančná správa chce odmeňovať poctivých podnikateľov

5.1.2021

Schodok bude najvyšší za desať rokov

13.1.2021

Podnikatelia by mali posielať Finančnej správe okrem tržieb aj faktúry

13.1.2021

E. Heger: Zavedenie e-faktúry odbremení podnikateľov

15.1.2021

Zamestnávatelia presadzujú dobrovoľné testovanie firiem s podporou štátu

20.1.2021

Napriek koronakríze vzniklo viac firiem ako v čase rastu ekonomiky

21.1.2021

Zamestnávatelia požadujú zníženie sankčných úrokov z omeškania odvodov

22.1.2021

Podnikatelia žiadajú od štátu odškodnenie. Nevylúčili ani žaloby

25.1.2021

Firmy sa musia pripraviť na ďalšiu zbytočnú byrokraciu

27.1.2021

Podnikateľov čaká prvá povinnosť po dvoch rokoch od štartu projektu eKasa

Február
2.2.2021

Vláda odobrila rozšírenie pomoci pre podnikateľov

3.2.2021

Klub 500: Podmienenie dochádzky do práce testovaním je neprijateľné

3.2.2021

Krajniak: Budeme kontrolovať, či zamestnávatelia umožňujú home office

3.2.2021

Záujem slovenských podnikateľov o daňové raje stále rastie

4.2.2021

Gastrolístky budú možnosťou voľby, upraví sa homeoffice aj tripartita

4.2.2021

Kontrola, či umožnili zamestnávatelia home office, je podľa nich úplným nezmyslom

5.2.2021

Niektorí podnikatelia či živnostníci môžu navštíviť zákazníkov aj doma

8.2.2021

Vláda chce spružniť zakladanie a fungovanie firiem. Má jasný plán

8.2.2021

Remišová predstavila tretiu vlnu debyrokratizácie. Podnikateľom má uľahčiť život

9.2.2021

Väčšina podnikateľov má problémy so štátnou pomocou počas pandémie

12.2.2021

Novelu Zákonníka práce kritizujú aj odborári v bankovom sektore

12.2.2021

Nový balík pomoci. Sulík chce firmám uhradiť straty

19.2.2021

Podnikateľov dobehla minulosť. Kvôli čiernej práci nemajú nárok na pomoc

20.2.2021

Podnikatelia vítajú zmenu Obchodného zákonníka, mal by sa však spolu s ním zmeniť aj
Občiansky zákonník
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24.2.2021

Slovensko bude mať trvalý kurzarbeit. Vláda schválila Krajniakov návrh

25.2.2021

Daniari pracujú na veľkej zmene pre podnikateľov, eFaktúra prinesie do kasy desiatky
miliónov eur

Marec
2.3.2021

Heger predstavil ďalší balík zmien. Podnikateľské prostredie zlepšia štyri oblasti

2.3.2021

Zamestnávatelia: Pri novom stavebnom zákone hrozia zbytočné poplatky

2.3.2021

Zákonník práce berie mnohým ľuďom isté výhody. Firmy sa vyrovnávajú s novinkami

5.3.2021

Podnikateľom chýba v opatreniach odpustenie odvodov či zavedenie dotácie na fixné
náklady

6.3.2021

Slovenky zarábajú o pätinu menej ako ich mužské náprotivky

9.3.2021

Na zlepšenie podnikania má ísť z Plánu obnovy 10 miliónov. Podľa firiem je to smiešne

14.3.2021

Plán obnovy sa mal prediskutovať, nie skrývať. Teraz mu chýba kvalita, tvrdia firmy

15.3.2021

MF: Novela daňového poriadku má zlepšiť podnikateľské prostredie

15.3.2021

Heger chce zlepšiť podnikateľské prostredie cez novelu daňového poriadku

18.3.2021

Manažment pandémie zlyháva, tvrdia odborári. Volajú po urýchlenej zmene

19.3.2021

Ekonómovia a podnikatelia hodnotia Hegerov rok rozpačito

24.3.2021

Zamestnávatelia už môžu žiadať o príspevky vo výške sto percent ceny práce

27.3.2021

Najväčším úspechom bolo kilečko. Zamestnávatelia hodnotia Sulíkov rok

31.3.2021

Podnikatelia mesiace bijú na poplach, vláda ostáva hluchá. V pomoci firmám patríme k
najhorším v eurozóne

Apríl
6.4.2021

Vlaňajšok bol pre firmy náročný, klesli im tržby aj zisky

8.4.2021

Slovenskí ekonómovia vyzývajú na urýchlené prijatie reforiem

14.4.2021

Stopka pre univerzálnu živnosť. Plán vlády sa dočasne odsúva

15.4.2021

Finančná správa smeruje do 21. storočia. Spustila systém, ktorý výrazne pomôže
podnikateľom

15.4.2021

Tretina firiem plánuje zaviesť hybridný model práce s využitím homeoffice

16.4.2021

Zamestnanci chcú radšej peniaze, než stravné lístky

21.4.2021

Iniciatíva 10 pre gastro vytvára Alianciu slovenskej gastronómie

21.4.2021

Minuloročné kontroly odhalili 567 firiem, ktoré zamestnávali nelegálne

21.4.2021

Nový bič na podvody a korupciu? Štát chce vidieť, koľko peňazí majú ľudia na účte

24.4.2021

Rezort práce chce ženám odstrániť bariéry pri vstupe na pracovný trh

28.4.2021

Vláda sa v časoch krízy príliš neponáhľa pomáhať firmám, zato im ohlasuje prísnejšie
kontroly

28.4.2021

Matovič chystá novinky v e-faktúrach, chce odhaliť podvody
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28.4.2021

Vláda schválila plán obnovy s pripomienkami. Ide o reformy za vyše šesť miliárd eur

Máj
3.5.2021

Zamestnávatelia žiadajú zrušiť pandemickú komisiu

4.5.2021

Od budúceho roka bude na Slovensku trvalý kurzarbeit

5.5.2021

Združenie podnikateľov: Kabinet schválil antibyrokratický automat

5.5.2021

Čerpanie a riadenie eurofondov bude od polovice júna jednoduchšie a rýchlejšie

10.5.2021

Inšpektori práce rozdávali pokuty. Kontrola počas pandémie sa podľa nich osvedčila

12.5.2021

Ste podnikateľ a dlhujete 170 eur? Štát vás odstráni z firmy

15.5.2021

Firmy už ľudí nútia chodiť do kancelárií. Môžu ešte zamestnanci pracovať z domu?

16.5.2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní ho má zrýchliť a zjednodušiť

18.5.2021

Približne tretina živnostníkov vydáva chybné faktúry

18.5.2021

Daňovo-odvodová reforma? V podaní Matoviča skôr križiacke ťaženie proti novým
nepriateľom

21.5.2021

Živnostníci sú nespokojní. Štátna pomoc bola nedostatočná, obavy majú aj z daňovoodvodovej reformy

22.5.2021

Pandémia ukázala, že sa dá uvažovať o zmene systému pracovného času, tvrdia odborári

24.5.2021

Firmy počas pandémie doplácajú na zlé riadenie nákladov

26.5.2021

Rezort financií chce pomôcť podnikateľom zjednodušením účtovníctva

28.5.2021

Parlament schválil Matovičovi navýšenie výdavkov v rozpočte o viac ako tri miliardy eur

Jún
1.6.2021

Začalo platiť nové pravidlo, má znížiť zaťaženie podnikateľov

2.6.2021

Od júla nás čaká preclievanie všetkých zásielok

3.6.2021

Podnikatelia už zrejme nebudú musieť preukazovať výšku svojho stravného

6.6.2021

Slovensko v číslach: Minulý rok prekvapivo neprežilo len minimum firiem

9.6.2021

Štát chce osekať pomoc, firmy avizujú veľké škrty

10.6.2021

Firmy sa snažia o zelené riešenia, ale len v malom

15.6.2021

Hlavnou črtou podnikateľského prostredia je z hľadiska etiky nedôvera

21.6.2021

Vzdelanejší ľudia majú smolu. Pandémia im kosí pracovné ponuky

24.6.2021

Peniaze navyše a preplatená dovolenka. Firmy svojich zamestnancov motivujú na
očkovanie po svojom

28.6.2021

Únik Slovákov do „rajov“ narastá. Daniarom blikajú kontrolky, ale páky majú slabé

28.6.2021

Sulík predstavil novú webstránku, má zjednodušiť podporu podnikania

28.6.2021

E-shopy čaká už za pár dní veľká zmena uplatňovania pravidiel DPH

30.6.2021

Pandémia vystrelila online nákupy. Po vrchole teraz prichádza pád
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