Spravodajca 06/2020
V tomto Spravodajcovi prinášame informácie, ktoré sa týkajú návrhov vlády na zmiernenie
dopadov koronakrízy zameraných na pomoc veľkým podnikom ako aj podpore jednoosovým sro
a riešeniu ochrany pred veriteľmi. Nižšie uvedené informácie nadväzujú na informácie uvedené
v predchádzajúcich Spravodajcoch.

Príspevky na udržanie pracovných miest

1.

Návrh vlády pre veľké spoločnosti
Podľa návrhu vlády majú byť príspevky na udržanie pracovného miesta poskytnuté aj veľkým
podnikom tzv. Kurzarbeit. Príspevok bude, tak ako pre malé spoločnosti, poskytovaný na náklady na
zamestnancov, ktorým nemôže byť prideľovaná práca a ktorí teda zostanú doma z dôvodov
prekážok v práci na strane zamestnávateľa.
Príspevok bude mať dve formy:
-

príspevok vo výške max. 80% priemerného platu zamestnanca, max. 880,00 EUR mesačne

-

Príspevok, ktorý je odstupňovaný podľa poklesu tržieb (pokles viac ako 20% -180,00 EUR,
viac ako 40% -300,00 EUR, viac ako 60% -420,00 EUR, viac ako 80% -540,00 EUR; za
marec v polovičnej výške pri polovičných poklesoch tržieb – t.j. 10%, 20%, 30%, 40%).

Spoločnosť si bude môcť vybrať spôsob príspevku, ktorý bude pre ňu výhodnejší, avšak na celú
dobu pandémie sa predpokladá len jedna forma čerpania príspevku.
Maximálne limity 200.000 a 800.000 EUR majú byť zrušené, aby formu pomoci mohli využiť aj veľké
spoločnosti.

Návrh vlády pre jednoosobové sro a dohodárov
Pretože predchádzajúce balíčky opatrení neriešili jednoosobové spoločnosti, podnikateľov, ktorí si
neplatili sociálne poistenie a príspevky pre zamestnancov pracujúcich na základe dohôd, vláda
schválila pomoc aj týmto subjektom.
Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu by mal byť vo výške 105 EUR za marec a vo výške 210
EUR za apríl a máj 2020.

Doplnenie vybraných informácii k žiadostiam o príspevky na základe otázok od klientov
Pojem „Tržba“ pre určenie poklesu obratu
Tržbou v prípade vedenia podvojného účtovníctva sa rozumie čistý obrat v zmysle § 2 ods. 15
Zákona o účtovníctve, podľa ktorého čistým obratom sú výnosy dosahované z predaja výrobkov,
tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav
tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z
predaja výrobkov, tovarov a služieb (napr. lízingové spoločnosti – výnosy z úrokov).
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Spoločnosť v ťažkostiach
Jedným bodom čestného prehlásenia, ktorý je súčasťou žiadosti pre poskytnutie príspevku pre
zamestnávateľa, je aj prehlásenie, že spoločnosť nie je v ťažkostiach. Definícia podniku
v ťažkostiach je zverejnená na stránke www.pomahameludom.sk

2.

Finančná pomoc, odklad platenia splátok pre veľké podniky

Opatrenia v tejto oblasti pre veľké podniky sa stále očakávajú. Rovnako sa očakáva riešenie odkladu
nájomného.

3.

Ochrana podnikateľov pred veriteľmi

Vláda schválila aj návrh zákona v oblasti ochrany podnikateľov pred veriteľmi, napr.:
- pred návrhmi na konkurz
prerušenie začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa
prerušenie niektorých úkonov pri exekúcii
poskytnutie dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva

Situáciu stále sledujeme. Ako budú navrhované zmeny prenesené do praxe a aké ďalšie zmeny
budú prijaté vás budeme priebežne informovať.

Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo.
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.
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