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Vláda schválila zmeny projektu Prvá pomoc
S ohľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu COVID-19 vláda
pristúpila k prerokovaniu projektu podpory udržania zamestnanosti, na základe ktorého môžu
zamestnávatelia žiadať príspevok na mzdy svojich zamestnancov a SZČO náhradu za stratu príjmu.

Projekt sa predlžuje do marca 2021
Pôvodne malo čerpanie prostriedkov z projektu Prvá pomoc skončiť ku koncu tohto kalendárneho roka.
Vláda však schválila jeho predĺženie na ďalšie obdobie, a to od januára 2021 do marca 2021.

Zmeny v podpore zamestnávateľov
▪
▪
▪

▪
▪
▪

žiadateľom o príspevok budú môcť byť aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju
činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020,
príspevok bude možné požiadať aj na zamestnanca, ktorý bol prijatý do zamestnania po
01.03.2020, najneskôr však do 02.09.2020,
výška príspevku sa zvýši zo súčasných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej
ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa
(§ 142 Zákonníka práce)
v prípade opatrenia 3A sa maximálna výška príspevku zvýši z 880,- EUR na 1.100,- EUR,
v prípade opatrenia 3B sa maximálna výška príspevku zvyšuje o 1,5-násobok,
skráti sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch na jeden mesiac v čase
vyhláseného núdzového stavu.

Zmeny v podpore SZČO, ktoré museli uzatvoriť prevádzky alebo im poklesli tržby
▪

▪
▪

žiadateľom o príspevok bude môcť byť aj SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju
činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020, ako aj SZČO, ktorej povinnosť
nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 01.07.2020,
ruší sa zákaz súbehu prevádzkovania alebo vykonávania SZČ s pracovným pomerom,
výška príspevku sa zvýši v jednotlivých kategóriách poklesu tržieb o 1,5-násobok s tým, že od
tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Zmeny v podpore vybraných skupín SZČO
▪
▪

žiadateľom o príspevok bude môcť byť aj SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť
po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020,
výška príspevku sa zvýši zo súčasných 210,- EUR na 315,- EUR s tým, že od tejto sumy sa
odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Všetky schválené zmeny bude možné uplatniť už v žiadostiach podaných za mesiac október 2020.

Upozornenie
Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné
informácie a usmernenia týkajúce sa danej problematiky a teda
nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej
situácii. Informácie uvedené v newsletteri môžu byť po jeho
zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť
Accace nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a
škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v
newsletteri

Prihláste sa na odber noviniek
Odoberať novinky!
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O Accace
Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120
odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné
poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali
stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10
poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska
kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme
služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach.
Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov –
profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 krajinách
a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, najmä
stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle
spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne.
Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com

