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> Firmy rodzinne oczekują uproszczenia prawa podatkowego

Firmy rodzinne oczekują uproszczenia prawa podatkowego
GazetaPodatnika.pl, 21.01.2015
Uproszczenie prawa podatkowego to nadal najbardziej oczekiwana przez polskie
firmy rodzinne zmiana - wynika z raportu pn. "Barometr firm rodzinnych",
przygotowanego przez firmę doradczą KPMG oraz Inicjatywę Firm Rodzinnych.
Czytaj dalej...

Podobne.
• Firmy rodzinne: czas sukcesji, 21.01.15
• Małe firmy chętnie dzielą się zyskiem, 21.01.15

Pozostałe
• Ukraina: 2 tys. rosyjskich
żołnierzy przekroczyło
granicę, WNP.pl
• Kraje UE zatwierdziły
przepisy ws. opłat
interchange, WNP.pl
• Ławrow: UE wybrała
konfrontację zamiast
dialogu. Moskwa nie
zgodzi się spełnianie
warunków Brukseli.,
Forsal.pl
• Opinie: Dane GUS miło
zaskoczyły rynek,
Stooq.pl
• Orange i Deutsche
Telekom mają zgodę
UOKiK na rozszerzenie
działalności Buyln,
Stooq.pl
• Zaskakująco dobre dane
o produkcji powstrzymają
redukcję stóp, wg
analityków, Stooq.pl
• Sawicki o wizji
dwustronnych rozmów
ws. embarga,
GazetaPrawna.pl
• Lasek o stenogramach z
Jaka-40,
GazetaPrawna.pl
• Bugaj: Dane GUS miło
zaskoczyły rynek,
GazetaPrawna.pl
• Poroszenko: 2 tysiące
rosyjskich żołnierzy
przekroczyło granicę,
GazetaPrawna.pl
• Amerykańskie firmy
zapłacą niższe podatki?,
Bankier.pl
• EBC chce drukować 50
mld euro miesięcznie,
Bankier.pl
• Mostostal Warszawa
chce walczyć o kontrakty
GDDKiA i PKP PLK,
Bankier.pl
• PKP PLK więcej inwestuje
w bezpieczeństwo na
torach, WNP.pl
• Jutro rusza drogowy
"spis powszechny",
wGospodarce.pl
• Putin: Rosja zwiększy
suwerenność w sferze
gospodarki, Parkiet.com
• Putin zapowiada walkę z
kryzysem, RP.pl
• Kałasznikowy made in
USA, RP.pl
• Opinie: działania ws.
frankowiczów
wystarczające, Stooq.pl
• NEWS dziennik.pl: W
kantorach na wschodzie
Polski brakuje dolarów.

Polecamy
• Najlepsza rozrywka w Twoim
mie cie do 70% taniej!
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