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Még mindig a Vizes vb.
Újabb 28 millióval drágult a szép emlékű vizes-vb
Immáron három hónapja, hogy befejeződött a nevezetes budapesti úszó-világbajnokság, ez azonban nem jelenti azt, hogy a világesemény költségei ne tudnának még mindig tovább és tovább
emelkedni. Ezúttal egy 28 millió forintos tételt talált az Átlátszó

az EU-s közbeszerzési értesítőben. Az EU-s közbeszerzési értesítő 2017. október 21-i számában megjelent tájékoztatás szerint
ugyanis a szerződés összegét megemelték nettó 27,85 millió forinttal, különböző pótmunkák miatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/oLi3MS

Adókedvezmény barátoknak...
Rengeteg pénzt hagy Andy Vajnánál a kormány

Egy szót se a letelepedési kötvényekről!

Hatalmas adó optimalizációs tranzakciót hajtott végre Andy
Vajna filmügyi kormánybiztos és kaszinómágnás Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter engedélyével.
Az ügylet nyomán pedig milliárdokkal kevesebb adót fizethet.
Cégbírósági dokumentumok alapján szeptember 30-i hatállyal
ugyanis Andy Vajna két kaszinóüzemeltető cége egyesült: az LVC
Gold Kft. beolvadt az LVC Diamond Kft.-be, előbbit már törölték
is, utóbbi pedig általános jogutódként működik tovább.
Andy Vajna kaszinói igen baráti adókulccsal működhetnek.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jóvoltából tehát a költségvetés jelentős, akár kétmilliárd forintot is elérő bevételtől
eshet el.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/zZ1yFp

Újból leszavazta a kormánypárti többségű költségvetési bizottság,
hogy ülésük napirendjére tűzzék a letelepedési kötvények ügyét.
A szocialista Mesterházy Attila vezette bizottság már nem először
próbálta októberben tárgyalni a témát, ám úgy tűnik, a kormánypárt inkább szabadulna az ügytől. Ennek szellemében hiába hívták meg a hétfői ülésre többek közt Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert és Pintér Sándor belügyminisztert, a koreográfia az
eddigiekhez hasonló volt: a fideszes Szűcs Lajos – aki a bizottság
alelnöke is egyben – indítványozta, hogy vegyék le napirendről a
kérdést, amit a képviselők többsége meg is szavazott. Hogy miért nem foglalkozik a bizottság a letelepedési kötvényekkel, azt
viszont Szűcs nem indokolta.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/X3qwbw

Mi a TAO és mi a probléma?
A magyarázathoz 2 korábbi – egy 2013-as és egy 2015-ös – cikket
idézünk.

A TAO- pályáztatásról (2013.10.14)
A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista,
minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb
játékát. A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította
a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változása. Ez lehetővé teszi
az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda,
vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség
legfeljebb 70%-áig.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/V4C5tZ

Így lehet sportot űzni a TAO pénzek milliárdjainak
eltüntetéséből (2015.04.20)
A Fidesz-KDNP 2010-es választási győzelme után bevezetett
TAO-s rendszer tízmilliárdokkal növelte a sport forrásait, de a
rendszerben megjelenő pénzek elsíbolására alkalmas módszerek
tárházát is.
Ezekből mazsoláztunk [példák a cikkben].
A 2011-ben kialakított szisztéma egyik legnagyobb problémája,
hogy ahelyett, hogy „megtanítanánk a klubokat halászni, odaadjuk nekik ingyen a halat”, vagyis nem készítik fel az egyesületeket
a TAO utáni időszakra (a TAO-rendszer a jelenlegi szabályozás
szerint öt évre, azaz 2016-ig szól) [írták 2015-ben]. Emellett a törvényi keret „önmagában lehetőséget ad arra, hogy átcsoportosítsanak pénzeket.
Megvannak a kiskapuk arra, hogyan lehet megkerülni a szabályokat” – véli Szabados.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/GQSya2

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

DK:
Orbán ünnepeltetésére költhetik a tao-pénzeket
A Demokratikus Koalíció azt állítja, hogy szervezetten, buszokkal szállítottak nézőket Orbán Viktor miniszterelnök hétfői ünnepi beszédére.
Ráczné Földi Judit azt mondta, több fotó is megjelent a helyszín
közelében parkoló buszokról, többek között a felcsúti Puskás
Akadémia járművéről.
Nem először merül fel, hogy Orbán Viktor ünnepeltetésére költhetik
a tao-pénzeket – folytatta, hozzátéve: a Puskás Akadémia busza „állandó vendég” az állami ünnepeken, feltűnt március 15-én is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/NvPgHa

Döntött a Kúria, közpénz a tao
A Kúria jogerősen is kimondta, hogy nyilvánosak azok a pénzek,
amelyekkel a vállalkozások támogatják a sportegyesületeket, elsősorban az Orbán Viktor számára kedves labdarúgást. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a hvg.hu-nak az
ítélet után csak annyit mondott, „nyertünk, nyilvánosak a taoadatok”. Ugyanis a Kúria helyben hagyta a másodfokú ítéletet.
A Kúria mostani döntése azért is fontos, mert a kormány épp
azt tervezi, hogy végleg eltitkolja, hogyan ömlenek a milliárdok
a sportba. Az adótörvényekben ugyanis eldugtak egy mondatot,
amely szerint hiába közérdekű adat a tao-támogatások összege, az
adótitoknak minősül.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/KyrgCr

Szegény magyarország…
Újabb rangsor,
amelyben a magyarok hátul kullognak

Donáth László: Orbán gyűlöletkampánya
az emberi lelket gyilkolja

A volt szocialista országok lakosainak életszínvonala a béka feneke
alá kerülne, ha a multik kivonulnának ezekből az országukból, ugyanis termelékenységük többszöröse a helyi vállalatokénak - állapítja meg
egy erdélyi lap. A volt szocialista országok közül Szlovénia, Észtország és Csehország áll a legjobban, 32-23 ezer euró/fővel, megelőzve
Portugáliát és Görögországot. Magyarország a 23. a 28-as listán 20
661 euróval, ami azonban sokkal inkább a rengeteget szidott multik
érdeme, semmint a magyar vállalkozóké.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/9vk285

Donáth László evangélikus lelkész az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából a Népszavának adott interjút. Donáth elmondta véleményét az Orbán-rezsim menekültellenes politikájáról, a történelmi
egyházak vezetőinek hatalomhoz való törleszkedéséről is. A lelkész
édesapja Donáth Ferenc, a Nagy Imre – per másodrendű vádlottja
volt, így a családja szenvedő részese volt az 56’ utáni megtorlásoknak. „Orbán Viktor közpolitikává stilizált gyűlöletkampánya már rövid- és középtávon árt a magyar gazdaságnak.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/sRj7fc

Fidesz trükkök
A kormány kitrükközte, hogy csak a választás után
írják át az államadósságot
A háttérben fontos szkanderozás ment az utóbbi hónapokban az
Eurostat és a magyar állam között. A tét az volt, hogy él-e az európai
statisztikai hivatal a kezében lévő legerősebb fegyverrel, azaz átírja-e
a magyar kormány akarata ellenére az ország legfontosabb makrogazdasági számait: a GDP-arányos államadósságot és a költségvetési
hiányt. Az is múlt a vitán, hogy a kormány hivatkozhat-e továbbra is
arra, hogy milyen sikeresen csökkentette az államadósságot az utóbbi években. Ma eldőlt az ügy. Úgy tűnik, hiába bukta el a magyar
állam a vitát az érvek szintjén, azt azért sikerült elérni, hogy csak a
választások után kelljen átírni a számokat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ry3LVP

Diplomát hazudott, de pert nyert a fideszes
politikus
A bíróság szerint Hévíz polgármestere nem jutott előnyhöz azzal, hogy
egy pályázatban felsőfokú végzettségűként szerepelt. Inkább a csalást
emlegető DK-s képviselőket marasztalták el. Az eljárás során kiderült,
hogy Pappnak valóban nem volt diplomája a pályázat beadásakor, sőt az
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egyetem nyilatkozata szerint még az idén februárban sem. Vagyis a pályázatban szereplő állítás hamis volt – így legfeljebb az a kérdés maradt, minősíthető-e csalásnak, ami történt. A bírósághoz becsatolt iratokból az is
kiderül, hogy Papp Gábor és felesége, aki szintén dolgozott a projektben,
összesen mennyi pénzt vehetett fel: a későbbi polgármester 2009 áprilisa
és 2010 októbere között a 4 órás munkáért összesen bruttó 1,7 millió
forintot – ez havi bruttó 80 ezer forintnak felelt meg. A felesége 2009
áprilisa és 2011 júniusa között összesen bruttó 1,7 millió forintot (havi
bruttó 60-80 ezer forint közötti összegben). Az nem derül ki az iratokból,
hogy őt hány órában foglalkoztatták.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/qJJGAZ

Négyezer forintos napidíjért toboroznak
küldötteket a Lungo Drom kongresszusára
Óriási anyagi és logisztikai erőforrásokat mozgósít a Lungo Drom
a hétvégén tartandó kongresszusára. A Fidesz szövetségese egyrészt megmutatná, hogy ő a legtámogatottabb roma szervezet,
másrészt legalizálhatja a nyári, vitatható körülmények közt rendezett tisztújításának döntéseit.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/TCwrE6
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