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léirc Eíc Yönalkozóan nc_lalkotÁ a nczei ó§zolgálalról szóló í..deletel, E reídelel
iaíllnlzza a ne7óóri jdrulék nré ékét,\alanint.zt. ho!,v a mezóórijárulékolok6ber31
napjáic a, Ónkornán]2al ált.l Iczeleli számlíra be kell nzeúi. A Fldelet laítalmazz!
lorábbá azl. hogy ú adó7ís Endjáói szóló törvént alap.j'in ónadózás eserén g fizetendó
ad& úí.lnazó be!allás ligrshajtó okiíatnak úinösíli. A ncg ncn izelen nezóórijárulé,
kot & adók nódjáía behajtandó közianozás szabilJ-ai \zerinl kdLl beha]lani Nliíel a köz_
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Elnondia, hogy a Éúdel.lbe.úgy szeEp€l, hog} 2015 érre idóarányos.n fizclcndó nc7óóíijárulékot 2015 októbeí 3l napjáig.!,Y ö$zecben *e|l fr.gfizctni. Az idó óvidsége
úia(j.lNolja, hoey.zt módosi§ák d.cember 31, napjám, nj!c] kicsúsznak á határidőból
és úen ibg]]jk fudni tarlani az o(lóbcr ]], hrtáiidót. hiszen més (ézhez sern klplák az adó
zól,!ki!clést. hoej, milyen ó§zcgel kell iizeiíiiil. Elmondja továbbá, hos, mitorclkezd1ck dolrozni ezzel a reúdeleiicl, akkor Delült l'el aZ is, hog, akinc* l hcktárnál kelescbb
fulteriilel vln a nevén. !?okal nentesiteni kellene a7 adózás a]ól. nilel ha 1é ive}énr-es
levéllel énesítikezen üg] 1i le kei az adózás néíékéró].az lóbb pénZbe kerül. ninlha l heklir ilati lnld 0tán.dót fizchc
'l'áj é k ozhú l a képvhcl ókei a fu l, ,1,1 lomanyon tatvánY lett kikü ldvc Bz önbe! Bl jáí! k öte_
lezelekúet. d.mindijsszc ]71óküldtc rissza, vélcnényc szclinl az önadózást adókivelés
re kcltenc módositrni. únel aki clc_let Let! az önbcvallásnak az iizel. aki pedie nem lelt
c]cget az nenr nzel, Ha kn elóskónl törlé]nre a7 ddókótelezetlség. akkor. áti nen lizct út h
t'cllehet szólílani, hogy h! nen lizeti nc_! a m.Zóinijá llékol, llkor adók nódjáá bchajtx.dó köztanozás szabá]}ai sze nt bc lchehe hBjllni, d," igy ha nem lesz eleget az ö.be,
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Az elnül évbez hasonlóanaz Ónkorúán]Zt nürél lren)rjjloila ieényétszociális célúluziln_
vísáIlóshoz kaFsólódó tinogatásd. A 20]4, december - ]00l5, feb íúár h ónqpok bxn ]akai
fcnntarlási táúogalásban rószesiilók szánának átlaJa alapjiin legf.ljebb ] n",ellalo! luzil'a
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náb.n lőrlénó n!újlá§ára telepúlési lámogalásra (c únrosalásban lészesüló( lózül lúllinis.n a laü.táslroz kapcínidó rends7€rese kiadások \iselésévelkapcsolat$ úm!sliJ.b].
rj\le\ülók) iogosuh. to!ábbá a gtcnnekek védölfuéról és a gyámülJ-i iglzg!únol ./.L.,
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ítn]lrázou ha!ás*inbcn nalározani] diinl, Annrii szeFlne enaoDdani. holy a la\a])i :1i37
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