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Firma Schelling Slovakia požiadala o dotáciu
Schelling Slovakia žiada na rozšírenie strojárskej výroby v lokalite
Kechnec investičnú pomoc 900 000 €, z toho 300 000 € vo forme
dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a 600 000 € vo
forme úľavy na dani z príjmu. (Zdroj: TASR)

Holding Eco-Investment investuje v Slovinsku
Česko-slovenský holding ECO-INVESTMENT a.s. pripravuje v
Slovinsku investíciu, ktorá bude v nasledujúcich mesiacoch jednou
z najväčších v krajine. Jej cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu,
produktivitu a zlepšiť pracovné podmienky v závode Paloma
patriacom ich dcérskej spoločnosti SHP Group. (Zdroj: TASR)
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pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorý parlament
posunul do druhého čítania. Novou právnou normou sa má do
slovenskej legislatívy preniesť európska smernica, ktorá dáva návod
a postupy, ako riešiť vzniknuté spory v medzinárodnom zdaňovaní.
(Zdroj: TASR)

Systém E-Kasa má byť povinný od 1. júla 2019
Všetci používatelia registračných pokladníc, teda napríklad hotely,
reštaurácie, kaviarne, či iní podnikatelia, majú byť napojení na
portál finančnej správy. (Zdroj: TASR)

Parlament schválil ročné zúčtovanie sociálneho poistenia
Parlament schválil zavedenie ročného zúčtovania sociálnych
odvodov na Slovensku. Vykonávať ho má od roku 2021 Sociálna
poisťovňa. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Nižšia DPH na ubytovacie služby pomôže hotelierom
Pokles DPH na ubytovacie služby na 10 %, a zavedenie rekreačných
poukazov Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska víta. Oba návrhy
by mali nadobudnúť účinnosť od januára 2019. (Zdroj: TASR)

V eurozóne rastie záujem o úvery
V eurozóne sa v 3. štvrťroku v porovnaní s 2. štvrťrokom tohto roka
záujem o bankové úvery u firiem aj u spotrebiteľov znovu zvýšil.
Rovnako rastie aj záujem o stavebné úvery. Dôvodom sú nízke
bankové úroky a rast firemných akvizícií. (Zdroj: TASR)

Rekreačné poukazy ušetria zamestnancom 55% nákladov
Od januára budúceho roku sa do Zákonníka práce zavedie nový
príspevok na rekreáciu zamestnancov vo výške 55 % oprávnených
nákladov, maximálne do sumy 275 € ročne pre firmy s viac ako 49
zamestnancami. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Osobitný odvod pre obchodné reťazce je v druhom čítaní
Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho
roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu.
(Zdroj: TASR)

Dotácie budú smerovať na plynové kotly
Rezort životného prostredia sa rozhodol ľudí motivovať a na nový,
čistejší a efektívnejší kotol na zemný plyn im preplatí takzvanou
kotlíkovou dotáciou z eurofondov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Pokles verejného dlhu by mohol byť rýchlejší
Priaznivý vývoj na Slovensku a jeho vplyvy na rozpočet vytvárajú
podmienky pre rýchlejšie znižovanie podielu dlhu k HDP. Na konci
vlaňajška dosiahol 50,9 % HDP. Od najvyššej hodnoty 54,7 % HDP
na konci roka 2013 dlh klesol štvrtý rok po sebe, celkovo o 3,9 p.b.
(Zdroj: TASR)

Zmeny pri predschválených úveroch
Finančné inštitúcie čakajú pri predschválených úveroch zmeny.
Novela zákona upraví výnimku z povinnosti overovania príjmu
spotrebiteľa v Sociálnej poisťovni. Upraviť sa má tiež financovanie
motorových vozidiel, keďže sa súčasne mení aj zákon o
spotrebiteľských úveroch. Právnou normou sa mení aj zákon o
povinnom zmluvnom poistení. (Zdroj: TASR)

Problémy s dvojitým zdanením vyrieši nový zákon
Problémy v účinnosti a efektívnosti pravidiel riešenia sporov
týkajúcich sa zdanenia má vyriešiť návrh nového zákona o
www.sims.sk

ZAHRANIČIE
Johnson & Johnson prevezme japonskú firmu Ci:z
Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson kúpi zvyšné
akcie japonskej kozmetickej spoločnosti Ci:z, ktoré ešte nevlastní.
Akvizícia by firmu mala vyjsť na takmer 1,8 mld. €. Svetové značky
sa snažia získať čo najviac z lukratívneho ázijského kozmetického
trhu. (Zdroj: TASR)

Návrh talianskeho rozpočtu EÚ odmietla
Európska komisia odmietla návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý jej na
posúdenie zaslala talianska vláda. Ide o prvý takýto prípad v histórii.
Rozpočet očakával deficit 2,4 %, pričom verejný dlh Talianska sa
pohybuje okolo 131 % HDP. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Deutsche Bank klesol čistý zisk
V treťom štvrťroku 2018 klesol čistý zisk nemeckého peňažného
ústavu Deutsche Bank o 65 % na sumu 229 mil. € z úrovne 649 mil.
€, na ktorej bol v rovnakom období vlaňajška. Dôvodom poklesu
zisku bolo zníženie príjmov z obchodovania s akciami a dlhopismi.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Trhy zaznamenali pokles cien ropy
Prudký pokles utorkových cien ropy bol spôsobený prísľubom
Saudskej Arábie, že v prípade potreby bude na trh dodávať viac
ropy. Obchodníci upozornili, že ak sa cena WTI zníži pod
psychologicky dôležitú hranicu 65 USD. (Zdroj: SME)

Zbrojárskej firme Lockheed Martin rastie zisk
Najväčší dodávateľ zbraní pre Pentagon informoval, že za 3. štvrťrok
dosiahol jeho zisk 1,47 mld. $ (1,28 mld €). V porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka to predstavuje rast zhruba o 17 %.
K nárastu zisku prispela zvýšená produkcia stíhačiek F-35. (Zdroj:
TASR)

Caterpillar zaznamenal nárast tržieb na 13,51 mld. $
Americký koncern Caterpillar, ktorý je najväčším výrobcom
stavebných a ťažobných zariadení na svete, dosiahol v 3. kvartáli
nárast zisku i tržieb. (Zdroj: TASR)
McDonald's klesol v treťom kvartáli zisk
Zisk za tretí kvartál 2018 klesol na 1,64 mld. $. Tržby v sledovanom
období klesli o 6,6 % na 5,37 mld. $. (Zdroj: TASR)
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