
PODCAST: Dotácie v období pandémie a spôsob ich zdaňovania –
odpovede na otázky

V tejto epizóde podcastu preberáme otázky z praxe na tému dotácií v čase pandémie a ich zdaňovania,
napr. žiadosť o dotácie na nájom, účtovanie dotácie na preplatenie prevádzkových nákladov...

Dátum publikácie: 29. 4. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková

Vypočujte si konkrétne príklady z praxe týkajúce sa poskytnutia rôznych druhov dotácií v období
pandémie a spôsobov ich zdaňovania, 
ako napr. žiadosť o dotácie na nájom, účtovanie dotácie na preplatenie prevádzkových nákladov,
príspevok na podporu cestovného ruchu..., 
ktoré pre vás vypracovala naša odborníčka Zuzana Uríková.

 
Pre spustenie podcastu kliknite tu:

We're sorry but Podbean Player doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to
continue.

     

 
Okrem tohto podcastu môžete na stránke Mzdového centra nájsť všetky podcasty v časti Mzdová
TV:
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Zuzana Uríková
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https://www.mzdovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/ing-zuzana-urikova
https://www.pp.sk/podcast/
https://www.pp.sk/podcast/


Súvisiace príklady z praxe
Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, na ktorého bol poskytnutý príspevok z projektu
Prvá pomoc, resp. Prvá pomoc plus
Nárok jednoosobovej s. r. o. na príspevok na podporu udržania zamestnanosti na zamestnanca,
ktorým je spoločník
Odvodové prázdniny na účely projektov Prvá pomoc a Prvá pomoc plus
Príspevky v rámci projektu Prvá pomoc plus na viacero prevádzok zamestnávateľa
Príspevok na zamestnanca z projektu Prvá pomoc plus a odvodová úľava
Oslobodenie príspevku v rámci Prvej pomoci
Dotácia Prvá pomoc Plus – opatrenie č. 2 a paušálne výdavky

Súvisiace aktuality
Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevky z „Prvej pomoci“ až do 100 % celkovej ceny práce

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
311/2001 Z. z. Zákonník práce
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https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/skoncenie-pracovneho-pomeru-so-zamestnancom-na-ktoreho-bol-poskytnuty-prispevok-z-projektu-prva-pomoc-resp-prva-pomoc-plus.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/narok-jednoosobovej-s-r-o-na-prispevok-na-podporu-udrzania-zamestnanosti-na-zamestnanca-ktorym-je-spolocnik.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/odvodove-prazdniny-na-ucely-projektov-prva-pomoc-a-prva-pomoc-plus.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/prispevky-v-ramci-projektu-prva-pomoc-plus-na-viacero-prevadzok-zamestnavatela.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/prispevok-na-zamestnanca-z-projektu-prva-pomoc-plus-a-odvodova-ulava.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/oslobodenie-prispevku-v-ramci-prvej-pomoci.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/dotacia-prva-pomoc-plus-opatrenie-c-2-a-pausalne-vydavky.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/aktuality/zamestnavatelia-mozu-ziadat-o-prispevky-z-prvej-pomoci-az-do-100-celkovej-ceny-prace.htm
http://www.epi.sk/zz/2001-311

