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Rendkívüli HírAdó
Elfogadott törvényjavaslat a
munkahelyvédelmi akciótervhez
kapcsolódóan
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
A héten az Országgyűlés elfogadta a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, melyet a
Nemzetgazdasági Miniszter nyújtott be még júliusban.
Az elfogadott javaslat értelmében munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése céljából
átalakításra kerül a szociális hozzájárulási adó rendszere. Ezen felül az új törvény rendelkezéseket
tartalmaz a kisvállalkozások adózási kötelezettségeinek könnyítésére vonatkozóan is, aminek
keretében módosulnak – többek között – az áfatörvényben szabályozott pénzforgalmi elszámoláshoz
kapcsolódó szabályok.
A törvény – egyes rendelkezések kivételével – a Magyar Közlönyben történő kihirdetését követő napon
lép hatályba.
Az egységes javaslat szövege az alábbi linkre kattintva érhető el:
http://www.parlament.hu/irom39/07955/07955-0024.pdf

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