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Rendkívüli HírAdó
Törvényjavaslat a költségvetési törvény
módosításáról
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

A Kormány múlt hét pénteken benyújtotta az Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló
törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslatot. A
javaslat szövege elérhető az Országgyűlés honlapján.
A javaslat értelmében módosulnak többek között az Art., az Szja. tv., az Áfa tv., a Tao. tv., a Számviteli tv.,
az EVA tv. rendelkezései és a pénzügyi tranzakciós illetékkel, valamint a bankadóval kapcsolatos
rendelkezések is, bár e módosítások többsége csupán jogtechnikai jellegű. Nagyobb jelentőségű
módosítás a pénztárgépek központi rendszerhez való csatlakoztatásával kapcsolatban került
megfogalmazásra.

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