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Ak sa dozvieme viac, ozveme sa s ďalšími informáciami znova.

6.      Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 percent.

 

5.      Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 

percento.

4.    Pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR bude hradených po celú dobu 

55 percent z ich hrubej mzdy.

7.      Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.

3.    Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov eur mesačne.

V prvej polovici týždňa od 30.03.2020 bude slovenský parlament odsúhlasovať 

najväčšiu finančnú pomoc svojmu hospodárstvu v jeho krátkych dejinách. Všetky 

nižšie uvedené opatrenia budú prijímané v skrátenom konaní. Štát budú tieto 

opatrenia stáť 1 Mrd.Euro mesačne. K tomu je potrebné započítať prevzatie garancií 

voči bankám vo výške 500 Mil.Euro.

2.    Príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb. Pri poklese o 20 

percent – 180 eur. Pri poklese o 40 percent – 300 eur. Pri poklese o 60 percent 420 

eur. Pri poklese 80 percent – 540 eur.

1.      Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú 

povinne uzavreté.

Tu je ich prehľad:  
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O SPOLOČNOSTIACH  MANDAT

MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené v roku 2004 ako 

daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej doby našej existencie 

poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva a auditu menším, stredným aj 

nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na území Slovenskej republiky. 

Dlhoročná spolupráca so zahraničnými poradenskými spoločnosťami spojená 

s kompetenciou slovenských daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať 

poradenstvo pre klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.

V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje 

v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.

Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. 

MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré si 

čitateľ urobí na základe tohto vydania.

Ak by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu 

prijímateľov NEWSLETTRA, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese: 

news@mandat.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte. 
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