2015. december 13. vasárnap
Adomány a gyerekosztálynak
Húsz éve szolgálatban
Állatmérgezések Szőlőhegyen
December 21 – az adóelőleg kiegészítés időpontja
Jönnek a párás, ködös reggelek
Jó napot kívánok, Balogh Éva vagyok. December 13-án, vasárnap
15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Műtéti beavatkozásokhoz szüksége eszközöket adományozott a
szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztályának a Mosolyért
Közhasznú Egyesület. Az adományozásról dr. Tóth Gergely
osztályvezető főorvost kérdeztük. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja, további információink.
Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő
teljesítéséért, a hivatásos szolgálatban töltött húsz év után szolgálati
jelet adományozott Karaszi Péter tű. alezredesnek, aki pályáját beosztott
tűzoltóként kezdte a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság
elődszervezeténél, mint gépkocsivezető. 2013. szeptember 1. óta a
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. Karaszi Péter a
húsz év szolgálatért járó szolgálati jelet dr. Balázs Gábor tű. ezredes
igazgatótól vette át.
Az utóbbi napokban több kisállatot vittek be, mérgezési tünetekkel a
szekszárdi kisállat klinikára. A vizsgálatok igazolták, hogy szándékos
mérgezés történt. A részleteket dr. Hadházy Ákostól, a klinika vezető
állatorvosától hallja. - INTERJÚ!!!
Ön a Rádió Antritt Regionális híreit hallja továbbra is.
Évről-évre visszatérő kötelezettség, mégis sokszor elfelejtik az adózók
az év közben megfizetett társasági adó, egyszerűsített vállalkozói adó,
innovációs járulék és reklámadó előlegek december 20-áig történő
kiegészítését – tudtuk meg Mózsik Szilviától a NAV Tolna Megyei
Adóigazgatóságának sajtóreferensétől. A szabály évek óta változatlan:
december 20-ig (idén december 20-a vasárnapra esik, ezért december

21-ig) az említett adónemekben az adóév során megfizetett adóelőlegek
összegét kell kiegészíteni az éves adó várható összegére. Ennek
megállapítása során körültekintően kell eljárni, mert a jogszabályok csak
kismértékű, 10 %-os tévedési lehetőséget engednek meg. Amennyiben a
kiegészítés nem teljesül legalább 90 %-ra, akkor az adózónak a
különbözet után számított 20 %-ig terjedő bírságot kell fizetnie. A
tapasztalatok szerint sokan az említett határidő után indítják el az
átutalást, de előfordul például olyan is, hogy elírják a számlaszámot,
mely szintén késedelemhez, mulasztáshoz vezet. Ajánlatos időben
intézkedni az átutalásról és meggyőződni a határidőben történő
teljesüléséről. Átutalás esetén az adó azon a napon megfizetett, amikor
az adózó bankszámláját a pénzintézet megterhelte.
A kívánt ütemben haladnak a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) létesítményfejlesztési és
tárolókapacitás-bővítő programjai, hangzott el a cég budapesti évzáró
sajtótájékoztatóján. A társaság szakemberei eddig 4059 hordó kis és
közepes aktivitású hulladékot szállítottak le a bátaapáti felszín alatti
tárolóba és jelenleg 8347 elhasznált fűtőelem biztonságos elhelyezéséről
gondoskodnak a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában, Pakson. A
hazánkban keletkező nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését
célzó nyugat-mecseki kutatási program pedig újabb fontos állomásához
érkezett.
A Rádió Antritt Regionális hírei végén az időjárásról:
Hétfőn reggel párás lesz a levegő. Napközben változóan felhős időre
van kilátás, néhány órás napsütéssel. Reggel 0, délután 6 fok körül
alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

