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Ellenőrző Rendszer - halasztás
március 1-ig
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a kormányzati honlapon ma jelent meg a hír, mely szerint a kormány a piaci
szereplők javaslataira figyelemmel 2015. március 1-ig meghosszabbítja az EKAER próbaüzemét.
Az erről szóló hírt az alábbi linken találja:
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/marcius1-ig-tart-a-probauzem-az-ekaer-ben

Továbbra is állunk rendelkezésükre, amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, hogy akár személyes
konzultáció, akár telefonbeszélgetés keretében egyeztessünk a tisztázást igénylő témakörökről.
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