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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.

Előre jár a bértámogatás a vendéglátóiparnak
A KORMÁNY EGY ÖSSZEGBEN KIFIZETI FEBRUÁR VÉGÉIG A BÉRTÁMOGATÁST!
A 2020.02.02-án megjelent Magyar Közlöny 2021. évi 16. száma az alábbiak szerint rendelkezik:
>>>
Hitelkonstrukció mikrovállalkozások részére
A hitelkérelmek összeállításához ajánljuk segítségünket, keressen minket bizalommal:
0674/411-661 Kattintson IDE a részletekért!
KKV helyi adócsökkentési kérelem határideje február 25.
A kis- és középvállalkozások számára (a kormány még decemberben jelentette be, hogy) a helyi iparűzési adó
mértékét felére csökkenti, de a vállalkozásoknak a jogosultság fennállásának feltételeiről 2021. február 25-éig
mindenképpen nyilatkozni kell. A nyilatkozat neve 21NYHIPA nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat).
Az iparűzési adó csökkentésére vonatkozó kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
jár, amennyiben árbevételük vagy mérlegfőösszegük nem haladja meg a 4 milliárd forintot.
>>>
Azonnali fizetési rendszerre épülő fizetési megoldások online pénztárgépi rögzítése
2021. január 1-től, azok a kereskedők, szolgáltatók, akik nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag
pénztárgéppel teljesíthetik, kötelesek biztosítani a fogyasztók, a vevők számára az elektronikus fizetés
lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását. Tehát, legalább egy, nem készpénzes fizetési
lehetőséget kell biztosítaniuk januártól (kártyás fizetés, vagy azonnali átutalásra épülő (pl. QR-kódos) fizetés,
vagy más egyéb megoldás).
Ahhoz, hogy a felsorolt fizetési lehetőségek a pénztárgépbe is szabályosan bekerüljenek a NAV
tájékoztatót adott ki 2020. január 18-án, amely megtalálható az adóhatóság honlapján.
>>>
Ingyenesen letölthető Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszterhelyettese Schanda Tamás bejelentette, hogy
mostantól a Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag ingyenesen letölthető. A magyar kormány felismerte, hogy a
pandémiás helyzetben a megfelelő informatikai háttér nagy segítséget nyújthat minden korosztály számára.
>>>
Elérhető a BIREG rendszer felhasználói felülete
Mint ahogy azt korábban olvashatta megjelent a Magyar Közlöny 298. számában a 261/2011. (XII. 7.) Korm.
rendelet módosítása, amelyet a 10-es pontban olvashat. A 25 § (2) pontjában A BIREG rendszer bevezetése
került kimondásra.
>>>
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A Tulai terület (Oroszország) gyártói katalógusa
Az Oroszországi Föderáció Magyarországi Kereskedelmi Kirendeltsége elérhetővé tette és megküldte a Tulai
terület (Oroszország) gyártói katalógusát, amely itt letölthető: kattintson ide.
Az érdeklődő magyar vállalatok közvetlenül a cégek képviselőihez fordulhatnak további információ és
kapcsolatfelvétel céljából. (Az OF Kereskedelmi Kirendeltségének kérése kapcsolatfelvétel esetén
a rustrade@rustrade.hu email-cím másolatba tétele.)
Megerősített együttműködés a fogyasztók védelméért
2021. január 21-én megújította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrését
célzó együttműködési megállapodását az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A versenyhivatal és a jegybank emellett bővítette a
társintézmény számára fontos működési folyamatok és tudásbázis megismerését koordináló együttműködési
dokumentumát is.
>>>
Adóügyi információcsere
Az Európai Bizottság 2020. július 15-én fogadta el új adócsomagját, melyre az adóelkerülések és
adóvisszaélések elleni harc újabb állomásaként tekint, különös hangsúllyal a méltányos és egyszerű adózásra.
A legutóbb elfogadott csomag hívó szavai a méltányos és egyszerű adózásra való törekvés.
A DAC7 javaslat továbbra is az adócsalás adókijátszás és az adókikerülés megelőzésére helyezi a hangsúlyt
különös tekintettel a digitális platformok üzemeltetőire. A platform üzemeltetőire kötelező adatszolgáltatási
szabályok is vonatkoznának.
>>>

