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Komisia skontroluje čerpanie eurofondov v agrosektore

NDS odhaduje svoje tržby na 294,3 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť v roku 2018 investovala podľa odhadov
592,2 mil. €, z toho investície do stavebných prác dosiahnu približne
427,4 mil. €. Čo sa týka tržieb, tie diaľničná spoločnosť v roku 2018
odhaduje na úrovni 294,3 mil. €. Tvoria ich príjmy z predaja mýta,
elektronických diaľničných známok a nájmov. (Zdroj: TASR)

ÚVO pripravuje Komoru verejného obstarávania
Úrad pre verejné obstarávanie pripravil legislatívny zámer na vznik
Komory verejného obstarávania. Zámer je v súčasnosti v medzirezortnom
pripomienkovom konaní. Členmi komory by sa mali stať tí, ktorí
pripravujú podklady pre verejné obstarávanie. (Zdroj: TASR)

Export hračiek zo Slovenska vzrástol
Slovensko je spolu s Českom najrýchlejšie rastúcim exportérom hračiek v
Európskej únii. Od roku 2005 vývoz tovaru určeného primárne deťom
vzrástol 10-násobne a momentálne dosahuje hodnotu 170 mil. € ročne.
Aktuálne je Slovensko 12. najväčším exportérom hračiek v Európe, čo je
zároveň naším historicky najlepším umiestnením.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Odvod pre regulované odvetvia zrušia
Vyrovnané hospodárenie Slovenska by mali pocítiť aj firmy. Po šiestich
rokoch chce štát zrušiť osobitý odvod, ktorý zaviedol ako podporné
opatrenie po ekonomickej kríze pre odvetvie energetiky, farmácie,
poistenia, poštových služieb, verejných vodovodov či oblasti dopravy.
Odvod vyplýval z hospodárskeho výsledku firmy, platiť museli tí, ktorých
účtovný zisk prevýšil tri milióny eur. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Dvojnásobné platenie DPH skončí
Od januára 2019 podnikateľom ubudne starosť s dvojnásobným platením
DPH. Doteraz, ak nakupovali niektoré presne určené tovary v
maloobchodných predajniach a nie vo veľkoobchode, museli DPH z
nákupu odviesť dvakrát. Zjednodušiť situáciu podnikateľom má novela
zákona o DPH. (Zdroj: TASR)

Mýto pre kamióny zdražie
Veľké nákladné autá zaplatia od budúceho roku približne 20 centov za
kilometer za jazdu po vybraných slovenských diaľniciach a cestách.
Dopravcovia upozorňujú, že nové ceny môžu byť pre menšie spoločnosti
likvidačné. Vyššie náklady totiž budú musieť premietnuť do cien a môžu
tak prísť o zákazky. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Dopravcovia a ministerstvo podpísali memorandum
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia autodopravcov Slovenska a
Ústredný automotoklub SR podpísali spoločné memorandum. Týka sa
medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej automobilovej dopravy,
hromadnej prepravy osôb a prevencie bezpečnosti dopravy. Chcú vytvoriť
také podmienky pre autodopravcov zo strany štátu, ktoré budú
porovnateľné s podmienkami v ostatných štátoch V4. (Zdroj: TASR)

13. platy stále nie sú na Slovensku bežné
Hoci niektorí zamestnanci považujú tento finančný benefit už takmer za
samozrejmosť, pravdou je, že v súčasnosti ho má k dispozícii menšina
Slovákov. Analýza ukazuje, že 13. plat tento rok dostane, prípadne už
dostalo, 17 % zamestnancov. (Zdroj: TASR)

Finančná správa kontroluje registračné pokladne
Finančná správa pravidelne kontroluje dodržiavanie zákona o používaní
elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a za 11 mesiacov tohto roka
spravila zatiaľ 5 642 kontrol ERP, pričom až v 3 929 prípadoch zistila
porušenie predpisov. Celková suma uložených pokút predstavuje
947 096 €. (Zdroj: TASR)
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Delegácia zostavená z členov Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT) príde
na budúci týždeň na Slovensko. Kontrolná delegácia, ktorá bola
Konferenciou predsedov EP odsúhlasená ešte v septembri, bude
zameraná na kontrolu čerpania eurofondov v agrosektore. (Zdroj: TASR)

V novembri dosiahla čistá inflácia hodnotu 2,5 %
Podľa údajov Štatistického úradu SR v novembri 2018 miera medziročnej
inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,1 %. Jadrová inflácia dosiahla
hodnotu 2,2 % a čistá inflácia hodnotu 2,5 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Objem investícií do hotelov klesá
Podľa analýzy Cushman & Wakefield objem investícií do hotelových
nehnuteľností by v strednej a východnej Európe mohol do konca roka
2018 dosiahnuť 800 mil. €. Oproti minulému roku je to mierny pokles.
Hlavným dôvod je, že záujem investorov o hotely v hlavných mestách
nemožno uspokojiť kvôli nedostatku prémiových nehnuteľností na trhu.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Predaj automobilov v Európe naďalej klesá
Už tretí mesiac po sebe zaznamenal predaj áut v Európe pokles.
V novembri 2018 sa predalo 1,16 mil. vozidiel, čo predstavuje pokles
o 8,1 %. Podľa Európskeho združenia výrobcov automobilov ACEA sa
pod to podpísalo zavedenie novej normy testovania emisií WLTP od
1. septembra, kvôli ktorému firmy ponúkali v auguste vysoké zľavy na
kúpu áut. (Zdroj: TASR)

Americkí manažéri predpovedajú krízu
Medzi americkými manažérmi sa šíri negatívna nálada. Takmer polovica
finančných manažérov oslovených v prieskume predpokladá, že v roku
2019 vypukne v Spojených štátoch recesia. Ňou skončí takmer desať rokov
hospodárskeho rastu. (Zdroj: TASR)

Hyundai a Kia čelia v USA žalobe
Juhokórejským automobilkám Hyundai a Kia hrozia v Spojených štátoch
súdne spory. Kalifornská kancelária Hagens Berman podala v mene
majiteľov viacerých modelov oboch automobiliek spoločnú žalobu na
súd, lebo im údajne hrozí riziko vznietenia áut. V žalobe obviňuje Hyundai
a Kiu, že majitelia vozidiel sú vystavení rastúcemu nebezpečenstvu
požiaru a výrobcovia sa pokúšajú poruchy motorov bagatelizovať.
(Zdroj: SME)

Ford a Volkswagen sa zatiaľ nedohodli
Rokovania o spolupráci medzi koncernami Volkswagen a Ford sa dostali
do slepej uličky. Automobilky síce dosiahli dohodu o spoločnej výrobe
dodávok, no rokovania o hlbšej spolupráci sa zastavili. (Zdroj: TASR)

Bádensko-Württembersko chce od VW odškodné
Vláda nemeckej spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko chce do
konca roka zažalovať Volkswagen o odškodné v súvislosti s
manipuláciami s emisiami. Plánovaná žaloba sa týka najmä dieselových
vozidiel značiek VW, Audi, Škoda a Seat s motorom EA 189, ktoré kúpila
spolková krajina okrem iného aj pre políciu. Všetky rezorty majú
poskytnúť údaje o počte dotknutých vozidiel. Výšku odškodného určia
úrady až na základe týchto počtov. (Zdroj: TASR)

Cestovnej kancelárii TUI vzrástol čistý zisk
Čistý zisk nemeckej cestovnej kancelárie TUI za 12 mesiacov účtovného
roka končiaceho v septembri 2018 dosiahol 732,5 mil. €, čo
v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 14 %. Vedenie TUI v tejto
súvislosti uviedlo, že transformácia spoločnosti na tradičného tour
operátora sa vyplatila, pretože prinášala silné výsledky hotelovej divízie aj
segmentu výletných lodí. (Zdroj: SME)
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