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Rendkívüli HírAdó
Három új törvénytervezet
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett
HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabálymódosításokról azonnali, rövid tájékoztatást nyújtani.

Felkerült a Parlament honlapjára az a három, a Kormány által előterjesztett törvényjavaslat , amelyek közül
kettő a kormányfő által a múlt héten ismertetett foglalkoztatási és gazdaságélénkítési program hoz, a
harmadik pedig az egészségügy többletforráshoz juttatás ához kapcsolódik.
A javaslatok értelmében többek között módosulna a jövedéki adóval, a népegészségügyi termékadóval, a szociális
hozzájárulási adóval, valamint az áfával kapcsolatos szabályozás is.
A törvénytervezetek az alábbi linkeken férhetők hozzá:
• Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb
törvények módosításáról:
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=7953
• A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról:
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=7954
• A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról:
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=7955

A törvényjavaslatokkal kapcsolatos bővebb informácót a következő havi HírAdó Extrában olvashatnak.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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