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elektronickej registračnej pokladnice prinesie novela daňového poriadku,
ktorú schválila vláda. Do platnosti vstúpi 1.1.2020. (Zdroj: TASR)

Innogy predala podiel vo VSE holding

Obchodný register bude iba v elektronickej podobe

Energetická spoločnosť Innogy predala podiel vo Východoslovenskej
energetike holding (VSE) svojmu ešte stále materskému koncernu RWE.
Cena 49 % podielu nebola zverejnená. Innogy v tejto súvislosti takisto
znížila celoročné očakávania týkajúce sa zisku. Spoločnosť aktuálne
počíta s EBIT na úrovni 2,2 mld. € namiesto 2,3 mld. €. Innogy je tesne pred
prevzatím koncernom E.ON. Po ukončení prevzatia by sa firma mala
rozdeliť. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Immocap Group kúpil od YIT Slovakia Trnavské mýto
Developer Immocap Group odkúpil podiel firmy YIT Slovakia v spoločnosti
Trnavské mýto. Obchod nadobudol účinnosť 20. augusta 2019. V rámci
tejto transakcie YIT odkúpila od Immocap Group jej 60-percentný podiel
aj v spoločnosti Konopná Residence. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Amazon zamestnal na Slovensku 2 600 ľudí
Spoločnosť Amazon od otvorenia svojej bratislavskej kancelárie v roku
2011 a reverzného centra v Seredi v roku 2017 vytvorila na Slovensku už
2 600 pracovných miest na plný úväzok. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Vláda odsúhlasila navýšenie rozpočtu na dostavbu EMO
Vláda súhlasila so zvýšením rozpočtu dostavby jadrovej elektrárne
Mochovce (EMO) o 270 mil. €. Sumu uhradí taliansky energetický koncern
Enel, akcionár Slovenských elektrární. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

NJF dostane 22,95 mil. € navyše
Do Národného jadrového fondu (NJF) pôjde 22,95 mil. €, pôvodne v
kapitole rezortu hospodárstva určených na iné účely. V NJF budú
prostriedky vyčerpané na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov
určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky
vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových elektrární.
(Zdroj: TASR)

Ministerstvo vnútra obstaráva tabuľky s EČ za 34,5 mil. €
Ministerstvo vnútra získalo bezodplatne dizajny tabuliek s evidenčným
číslom (EČ) áut od spoločnosti Turčan Delta, ktorá vlastnila patent na
dizajn tabuliek. Tender na obstarávanie evidenčných čísel vozidiel
ministerstvo spustilo 21. augusta. Predpokladaná hodnota zákazky je
skoro 34,5 mil. € bez DPH. (Zdroj: SME)

NAKA zasahovala v areáli jadrovej elektrárne Mochovce
Národná kriminálna agentúra (NAKA) uskutočnila raziu v areáli jadrovej
elektrárne v Mochovciach. Špecializovaná jednotka, známa ako 'tím
Elektro' zasahovala okrem areálu elektrárne aj v Bratislave v rámci
policajnej akcie „Dlžník“, s cieľom zaistiť účtovné doklady súvisiace s
činnosťou jedného z dodávateľov dostavby 3. a 4. bloku.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Novela zákona o VO zníži administratívnu záťaž
Účasť majetkovo prepojených subjektov, vymedzenie environmentálneho
aspektu vo verejnom obstarávaní (VO), ale aj zníženie administratívnej
záťaže rieši novela zákona o verejnom obstarávaní. Právu normu z dielne
Úradu pre verejné obstarávanie schválil vládny kabinet. (Zdroj: TASR)

Zrušenie overenia účtovnej závierky sa dotkne 2 300 firiem
Niektorým firmám by mali ubudnúť povinnosti v oblasti účtovníctva.
Zmeny sa dotknú napríklad auditu pri účtovných uzávierkach. Majú sa
upraviť veľkostné podmienky, na základe ktorých vzniká firmám
povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom. Navrhuje sa
zvýšenie o 100 % súčasných rozhodujúcich veľkostných podmienok, a to
hodnota majetku a hodnota čistého obratu. Právnu normu schválil vládny
kabinet. (Zdroj: TASR)

Vláda schválila novelu daňového poriadku
Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie
vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania
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Obchodný register má byť exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa
z neho neaktívne spoločnosti. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka,
ktorý schválila vláda SR na svojom rokovaní. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Príplatky zvýšili pekárom mzdové náklady o 12 %
Druhá vlna sociálneho balíčka, ktorý platí od mája 2019, zvýšila náklady
slovenských pekárov na zamestnancov priemerne o 12 %. Údaje
vychádzajú zo štatistiky Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a
cestovinárov, ktorý aktuálne zastrešuje pekárenské spoločnosti
zamestnávajúce dohromady viac ako 7 000 zamestnancov.
(Zdroj: Webnoviny)

Zamestnávatelia nesúhlasia so zákonom o minimálnej mzde
Podnikatelia združení v Klube 500 a v Asociácii priemyselných zväzov
nesúhlasia s návrhom zákona o minimálnej mzde. Podľa neho by sa mala
minimálna mzda od roku 2021 automaticky zvyšovať na úroveň 60 % z
priemernej mzdy v národnom hospodárstve. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Commerzbank údajne zatvorí 200 pobočiek
Nemecká Commerzbank údajne zvažuje zatvorenie až 200 svojich
pobočiek. Informoval o tom denník Handelsblatt. Podľa neho banka
prehodnocuje svoju stratégiu a zvažuje redukciu pobočiek na 800 až 900,
aby znížila náklady. Commerzbank sa k tejto správe nevyjadrila.
(Zdroj: TASR)

EK preveruje Facebook kvôli novej kryptomene
Európska komisia (EK) skúma plány Facebooku so zavedením vlastnej
kryptomeny Libra. Agentúra Bloomberg uvádza, že EÚ skúma, či by Libra
mohla porušiť zákon o hospodárskej súťaži. Podobnú kontrolu iniciovali
aj v USA. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Zisk vlastníka značky Volvo v 1. polroku klesol
Čínska spoločnosť Geely Automobile Holdings zaznamenala v 1. polroku
2019 výrazný pokles zisku na 4,01 mld. CNY. Vlani v rovnakom období mal
pritom zisk 6,67 miliardy CNY. Tržby za 1. polrok klesli na 47,56 mld. CNY z
vlaňajších 53,71 mld. CNY. (Zdroj: TASR)

Zisk BHP sa viac ako zdvojnásobil
Austrálsky ťažobný koncern BHP, najväčšia ťažobná spoločnosť na svete
podľa trhovej hodnoty, oznámil, že jeho zisk za uplynulý finančný rok do
30. júna 2019 dosiahol 8,31 mld. $, čo je výrazný nárast oproti zisku
3,71 mld. $ v predchádzajúcom finančnom roku. Prispeli k tomu vyššie
ceny železnej rudy aj veľké jednorazové poplatky v minulom roku.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Japonsko povolilo vývoz citlivých materiálov do Južnej Kórey
Japonsko povolilo ďalší vývoz citlivých materiálov pre juhokórejské firmy.
Tokio sa tak rozhodlo pre zmiernenie napätia, keďže tento týždeň sa
stretávajú predstavitelia obidvoch krajín, aby súčasný konflikt medzi
Soulom a Tokiom riešili. (Zdroj: TASR)

Rozpočtový deficit USA v roku 2020 prekoná 1 bil. $
Rozpočtový schodok USA podľa rozpočtového výboru Kongresu v roku
2020 prekoná 1 bil. $. Stane sa tak o 2 roky skôr, než sa pôvodne
očakávalo. To bude prvýkrát, čo sa rozpočtový deficit dostane nad hranicu
1 bil. $ od roku 2012, keď sa ekonomika spamätávala z finančnej krízy.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prezident USA chce znížiť daň zo mzdy
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že uvažuje o novom
dočasnom znížení dane zo mzdy, aby podporil ekonomiku USA. Prezident
USA zároveň opäť tlačil na americký Federálny rezervný systém (Fed), aby
znížil úrokové sadzby. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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