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opätovné zavedenie práva verejných funkcionárov na odpoveď do
tlačovej legislatívy. (Zdroj: TASR)

Lidl platí dane

ZAHRANIČIE

Spoločnosť Lidl dostala od Finančnej správy ocenenie Merkúr, ktoré sa
udeľuje nielen na základe výšky dane, ale aj za dobrú daňovú disciplínu.
Znamená to žiaden dlh na daniach voči štátu, žiadne nálezy z daňových
kontrol nad 10 000 € a žiadne porušenia zákona o elektronických
registračných pokladniciach. (Zdroj: TASR)

Taliansky deficit 1,95 % HDP bude EK akceptovať

Dve nové dieselmotorové jednotky zaradí v polovici roka 2019 Železničná
spoločnosť Slovensko do prevádzky. Výrobca ŽOS Vrútky dodá pre ZSSK
postupne až 21 kusov takýchto jednotiek. (Zdroj: TASR)

Európska komisia (EK) je ochotná akceptovať zvýšenie talianskeho
rozpočtového deficitu na 1,95 % hrubého domáceho produktu (HDP) v
budúcom roku. EK odmietla rozpočtový návrh talianskej vlády, ktorý
počítal s nárastom schodku na 2,4 % HDP z 1,8 % HDP v tomto roku.
Komisia upozornila, že Rím tým porušil svoj sľub znížiť nové pôžičky, a že
rozpočet nepovedie k zníženiu vysokého verejného dlhu.
(Zdroj: SME)

V Tatrách rozšírili chránené územie

ECB neprekročila nákupom dlhopisov svoj mandát

ZSSK kupuje nové dieselmotorové vlaky

Holding Tatry Mountain Resort tvrdí, že bez jeho vedomia došlo k
rozšíreniu stupňa chráneného územia v oblasti, kde mal v pláne
vybudovať nové lyžiarske stredisko s lanovkou spájajúcou Starý
Smokovec a Tatranskú Lomnicu. V praxi takéto zmeny znamenajú, že na
uvedenom území sa nemôžu realizovať plány, ktoré predložil holding.
(Zdroj: Trend)

MSM Group sa darí vo svete
Slovenská skupina MSM patriaca do portfólia Czechoslovak Group
zbrojára Jaroslava Strnada sa v priebehu dekády vypracovala z malej
firmy zameranej na predaj zbraní na najväčšieho hráča v slovenskom
zbrojárstve. Minulý rok expandovala do Srbska, kde v konkurze získala
spoločnosť IMK 14. Oktobar. Pre firmu sú kľúčové trhy Poľsko,
Indonézia, India a Lotyšsko. (Zdroj: Trend)

Centrum polygrafických služieb preveruje inšpekcia
Inšpekcia rezortu vnútra preveruje Centrum polygrafických služieb (CPS)
v súvislosti s podozrivými obchodmi, na ktoré upozornila Nadácia
Zastavme korupciu. Vedúci výroby CPS mal podľa nadácie dohadovať
zákazky pre súkromnú spoločnosť P.M.P. Tlačiareň, spol. s r. o. Nadácia to
tvrdí na základe kópie jeho emailovej komunikácie, ktorú má k dispozícii.
Inšpekcia by mala teda preveriť možnosť manipulácie verejnej súťaže.
(Zdroj: TASR)

Danske Bank predala švédsku časť svojho podniku
Spoločnosť Danica, dôchodková divízia Danske Bank, predala švédsku
časť svojho podniku súkromnému konzorciu za približne 2,6 mld. SEK. Na
čele konzorcia stoja severský súkromný investičný fond Polaris a
nemeckým fond Acathia. A jeho ďalšími členmi sú inštitucionálni investori
Sampension a Unigestion. Konzorcium zaplatí približne 2,35 mld. SEK v
hotovosti a zvyšok vo forme dlhového nástroja. (Zdroj: TASR)

Česká národná banka chce ochladiť ekonomiku
Podľa guvernéra Českej národnej banky (ČNB) inflácia v Česku maskuje
cenové trendy, ktoré možno budú v budúcom roku vyžadovať opatrenia
na ochladenie ekonomiky. ČNB počas roka 2018 zvýšila úrokové sadzby
päťkrát a signalizovala, že na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí,
ktoré sa bude konať 20. decembra, zrejme nebude pokračovať v cykle
sprísňovania menovej politiky. (Zdroj: TASR)

Český internetbanking ohrozuje BlackSwap

Niektoré firmy neplatia faktúry úmyselne
Podľa štúdie „European Payment Practices 2018“ medzi najčastejšie
dôvody, prečo firmy neplatia faktúry, nepatrí len to, že im dlhujú vlastní
zákazníci alebo že sa dostali do insolvencie. Niektoré firmy neplatia
úmyselne, úhrady zámerne posúvajú a skúšajú, čo si voči obchodnému
partnerovi môžu dovoliť. Každá tretia firma (33 %) v Európe má skúsenosť
s úmyselným nesplácaním faktúr, ktoré vystavila. Slovenské firmy sa s
takouto praxou stretávajú dokonca častejšie ako ostatné, zažilo ju už 37 %
z nich. (Zdroj: TASR)

ZAP a VšZP sa ešte nedohodli
Rokovania medzi Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP) a
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) sú v súčasnosti pozastavené.
Podľa ZAP z jeho členskej základne nepodpísalo do utorka viac ako 1 000
členov zmluvy s VšZP. VšZP tak podľa ZAP nemá už dnes zabezpečenú
verejnú minimálnu sieť poskytovateľov vo všetkých špecializačných
odboroch. (Zdroj: TASR)

Zamestnávatelia pripravujú rekreačné poukazy
Od januára budúceho roku budú musieť zamestnávatelia, ktorí majú viac
ako 49 zamestnancov, poskytovať svojim pracovníkom príspevok na
rekreáciu zamestnancov. Počíta s tým novela zákona o podpore
cestovného ruchu. Firmy sa už na novú legislatívu pripravujú.
(Zdroj: TREND)

Vydavatelia tlače sú znepokojení právom na odpoveď
Asociácia vydavateľov tlače so znepokojením vníma vyhlásenia predsedu
Smeru-SD Roberta Fica prednesené na sneme strany, v ktorých žiada
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Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že program nákupu dlhopisov
Európskou centrálnou bankou (ECB) neporušil zákaz monetizácie
štátneho dlhu a ECB neprekročila svoj mandát. Podľa ECB rozsiahly nákup
vládnych dlhopisov uľahčuje prístup k financovaniu, ktorá podporuje
ekonomickú aktivitu, keďže znižuje reálne úrokové sadzby a stimuluje
komerčné banky k tomu, aby poskytovali viac úverov. (Zdroj: SME)

Bezpečnostná spoločnosť Eset objavila novú vlnu kampane cielenú na
českých používateľov, ktorá zneužíva škodlivé prílohy e-mailov. S ich
pomocou dokážu útočníci zmeniť údaje platobného príkazu a odcudziť
finančné sumy až do výšky 200 000 českých korún. Útočníci sa v tomto
prípade nezameriavajú na špecifickú skupinu ľudí, obeťou je široká
verejnosť. (Zdroj: TASR)

Čína zníži dovozné clá na americké autá
Čína sa pripravuje na zníženie ciel na dovoz amerických áut. Je to krok,
ktorý americký prezident Donald Trump prezentoval ako ústupok Pekingu
počas rokovaní na nedávnej schôdzke s čínskym prezidentom
Si Ťin-pchingom v Argentíne. Riešenie týchto ciel bolo jednou z
Trumpových podmienok, ak chcela Čína zabrániť tomu, aby od budúceho
roka zvýšili USA clá aj na ďalšie čínske tovary. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Ťažba ropy v Rusku bude klesať postupne
Rusko plánuje znížiť v januári svoju produkciu ropy o 50 000 až 60 000
barelov denne. To je výrazne menej než objem, na ktorom sa Moskva
dohodla s Organizáciou OPEC minulý týždeň. Podľa ministra energetiky
Alexandra Novaka chce však Rusko robiť pri redukcii ťažby postupné
kroky. (Zdroj: TASR)

Goodyear odchádza z Venezuely
Americký výrobca pneumatík Goodyear ukončí produkciu vo Venezuele.
Dôvodom sú rozsiahla ekonomická kríza v krajine a sankcie USA voči
prezidentovi Nicolásovi Madurovi. (Zdroj: TASR)
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