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Proces vrátenia dane turistom má byť jednoduchší

Firmy dostanú investičnú pomoc
Schelling Slovakia žiada na rozšírenie strojárskej výroby investičnú pomoc
900 tis. €, z toho 300 tis. € vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a
nehmotný majetok a 600 tis. € vo forme úľavy na dani z príjmu. Schur
Flexibles Moneta žiada investičnú pomoc na rozšírenie výroby obalových
materiálov vo výške 220 tis. €, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný
a nehmotný majetok. Intercable, s.r.o. žiada investičnú pomoc 2,5 mil. €
na vybudovanie nového priemyselného závodu zameraného na výrobu
komponentov pre prémiové osobné vozidlá s elektrickým a hybridným
pohonom vo forme úľavy na dani z príjmu. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Stredné Kysuce budú mať kanalizáciu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie vybudujú kanalizáciu v regióne
stredných Kysúc. Rozpočet projektu dosiahne 56 mil. €, zhruba 80 % z nich
je financovaných z európskych zdrojov. (Zdroj: TASR)

Suma potrebná na získanie vratky dane z DPH sa má znížiť a proces
vrátenia dane turistom má byť jednoduchší. Počíta s tým novela zákona o
DPH, ktorú podpísal prezident SR. Právna norma znižuje sumu potrebnú
na získanie vratky DPH zo súčasných 175 € na 100 €. Turisti budú môcť v
budúcnosti využívať aj aplikáciu TAX refund, vďaka ktorej by pre nich
žiadanie o vrátenie DPH malo byť jednoduchšie. (Zdroj: TASR)

Systém e-Kasa sa zavedie do praxe
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý hovorí
o tom, že všetci používatelia registračných pokladníc majú byť od
30.6.2019 napojení na portál finančnej správy (tzv. systém e-Kasa),
podpísal prezident. Finančná správa bude mať o každej transakcii
informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na
centrálnom úložisku e-Kasa. Celkové náklady na zavedenie nového
systému majú štát stáť 18 mil. €. (Zdroj: TASR)

Prezident vetoval odvod pre obchodné reťazce

V bratislavskej Petržalke na Kopčianskej ulici plánuje spoločnosť
ŠportPark Kopčianska vybudovať Areál voľného času - Vojenský dvor za
zhruba 5 mil. €. Na pozemku majú byť postavené multifunkčné priestory a
športové plochy. (Zdroj: TASR)

Prezident SR považuje nový osobitný odvod za nesystémový nástroj, ktorý
diskriminuje niektoré obchodné reťazce voči iným ustanovením
početných a navzájom sa prekrývajúcich podmienok vzniku povinnosti
platiť odvod. Zvolené kritériá sú podľa prezidenta arbitrárne a z hľadiska
štruktúry maloobchodného trhu na Slovensku nepodložené. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo dopravy chce zmluvu so ZSSK na 10 rokov

Na základný bankový produkt dosiahnu viacerí

V Petržalke vybudujú Areál voľného času

Ministerstvo dopravy chce uzavrieť so Železničnou spoločnosťou
Slovensko novú zmluvu o prevádzke osobnej dopravy vo verejnom
záujme. Bude platiť od 1. januára 2021 a trvať desať rokov. Súčasná
desaťročná zmluva od 1. januára 2011 platí do konca roku 2020.
(Zdroj: www.webnoviny.sk)

Slovensko nakúpi americké stíhačky
Slovensko bude nakupovať stíhačky F-16 Block 70/72 americkej výroby.
Minister obrany Peter Gajdoš a viceprezidentka spoločnosti Lockheed
Martin Ana Wugofski podpísali dokumenty, na základe ktorých bude
slovenská armáda obstarávať 14 kusov lietadiel, leteckú výzbroj,
logistickú podporu a výcvik personálu. Stíhačky majú byť dodané do
konca roka 2023, investícia dosiahne 1,6 mld. €. (Zdroj: TASR)

Všeobecný hospodársky záujem pri ťažbe uhlia skončí
Tzv. všeobecný hospodársky záujem pri ťažbe domáceho uhlia by sa mal
skončiť v roku 2023. Bude to mať zásadný vplyv na podnikanie
Hornonitrianskych baní Prievidza. Po ukončení dotovania výroby
elektriny z domáceho uhlia sa navrhuje podporiť na hornej Nitre viaceré
projekty. (Zdroj: TASR)

Prezident podpísal viaceré zákony
Prezident SR Andrej Kiska podpísal viaceré novely zákonov. Zjednoduší sa
napríklad prístup farmárov k pozemkom, počíta s tým novela zákona o
nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a
lesných pozemkov. Zakáže sa tiež spaľovanie kvalitného dreva. Takúto
úpravu obsahuje novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.
Prezident podpísal tiež novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sú zakotvené tzv.
obedy zadarmo. (Zdroj: TASR)

Zákon o štátnom rozpočte je podpísaný
Prezident SR podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2019. Ide o prvý
vyrovnaný rozpočet v histórii Slovenska. Celkové príjmy aj výdavky
verejnej správy tak majú v budúcom roku dosiahnuť rovnakú sumu 37,161
mld. €. (Zdroj: TASR)

Nový zákon má zabrániť dvojitému zdaňovaniu
Zvýšenie účinnosti a efektívnosti pravidiel riešenia sporov týkajúcich sa
zdanenia má priniesť nový zákon z dielne ministerstva financií. Ide najmä
o riešenie problémov pri dvojitom zdanení firiem. Zákon o pravidlách
riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia podpísal prezident SR Andrej
Kiska. (Zdroj: TASR)
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Podmienky na získanie základného bankového produktu pre občanov,
týkajúce sa príjmu, sa upravia. Doteraz naň mali ľudia nárok, ak ich
mesačný príjem bol nižší ako 400 € mesačne, po novom je podmienený
hranicou 1,1-násobku minimálnej mzdy. Vyplýva z novely zákona o riešení
krízových situácií na finančnom trhu, ktorú podpísal prezident SR.
(Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Rozpočet EÚ je schválený
Európsky parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2019. Rozpočtový rok
2019, v ktorom Spojené kráľovstvo opustí EÚ, ale na základe dohody s
Bruselom dodrží svoje rozpočtové povinnosti, predpokladá vo výdavkovej
oblasti záväzky vo výške 165,8 mld. € (suma určená pre programy, ktoré
môžu trvať viac ako jeden rok) a platby vo výške 148,2 mld. €. Rozpočet
obsahuje aj položku v hodnote 1,3 mld. € určenú na reakcie EÚ v prípade
nepredvídaných udalostí. (Zdroj: TASR)

Dopyt po stavebnej oceli v Európe je nízky
Dopyt po stavebnej oceli v Európe je stále takmer o 20 % nižší ako pred
finančnou krízou, keď dosiahol svoj vrchol. A zároveň trh bojuje s
prebytočnou kapacitou. Ceny ocele v EÚ sa zotavili z desaťročného
minima a vzrástli. Investori sa však stále obávajú, že toto odvetvie bude
zápasiť s problémami, ak sa rast čínskeho hospodárstva spomalí a
obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Pekingom zhorší. (Zdroj: TASR)

Svetové aerolínie na budúci rok dosiahnu vyšší zisk
Zisk svetových aerolínií sa na budúci rok zotaví, k čomu prispeje zvýšený
dopyt, ktorý vykompenzuje vysoké náklady. Práve rast nákladov by mal
viesť k zníženiu zisku leteckých spoločností v roku 2018, a to
výraznejšiemu, než sa očakávalo v polovici roka. Ukázal to najnovší odhad
Medzinárodného združenia leteckých dopravcov. (Zdroj: TASR)

Rokovania o talianskom rozpočte sa pohli vpred
Európska komisia a Taliansko dosiahli pokrok v rokovaniach o talianskom
rozpočte na rok 2019. Talianska vláda sa chce s EK dohodnúť na
kompromisnom návrhu s deficitom na úrovni 2 % HDP až 2,2 % a dúfa, že
sa tak vyhne disciplinárnemu konaniu. (Zdroj: TASR)

Vládny dlh USA prudko rastie
Celkový verejný dlh USA od začiatku roka 2018 vyskočil o 1,36 bil. $ (6,6
%). Odkedy nastúpil do prezidentskej funkcie Donald Trump sa dlh zvýšil
o 1,9 bil. $. (Zdroj: TASR)
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