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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
Kamatmentes újraindítási gyorskölcsön
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) honlapján megjelent, hogy a Kormány döntése szerint az MFB új
hitelprogramot indít a világjárvány gazdasági hatásait leginkább megszenvedő ágazatokban működő
vállalkozások számára. Az MFB a program előkészítésében közreműködő intézményekkel meghatározta
azoknak az ágazatoknak, illetve vállalkozásoknak a körét, melyek az első szakaszban igényelhetik a nulla
százalék kamat mellett elérhető, maximum 10 millió forintos hitelt.
>>>
Az iparűzési adóelőleg is felezhető
Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára tájékoztatása szerint a fizetendő iparűzési
adóelőleg is felezhető, ehhez mindössze egy egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani február 25-ig az
adóhivatalhoz. Az MTI-nek adott nyilatkozatában egyéb adózási kérdésekre is kitért államtitkár úr. Államtitkár
úr nyilatkozata szerint:
>>>
Modern Vállalkozások Programja - Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt a Vállalkozz digitálisan! rendezvénysorozat KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HATÉKONYAN –
IRÁNYÍTSA CÉGÉT EGY LAPTOPRÓL! c. rendezvényére
Kiemelt témáink
- Költségcsökkentés és hatékonyságnövelés, kettő az egyben
- Döntéstámogató rendszerek nem csak vállalatoknak
- Döntéshozatal valós adatokon - minden, amit az ERP-ről tudni érdemes
- Vállalati fejlesztési források a kkv-k számára
- Dropshipping – raktár és saját árukészlet nélküli értékesítés
- Dropshipping webáruház előnyei
Részletes program és jelentkezés a https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/esemenyek/index.html
Mire fókuszálnak 2021-ben az adóhatóság ellenőrei?
A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) közzétette a 2021-es ellenőrzési tervét. Az ellenőrzés célja a jogkövető
adózók segítése, a hibák javítása, a hiányosságok pótlásának támogatása. A szándékos adóelkerüléssel szemben
továbbra is határozottan fellép a hatóság.
>>>
Felkérés kérdőív kitöltésére az MNB konjunktúra felmérésében
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelt feladatának tekinti, hogy megismerje és folyamatosan nyomon kövesse
a magyar vállalati szektor gazdasági helyzetét és kilátásait. Ennek kapcsán az MNB rendszeres konjunktúra
felmérést végez a hazai vállalatok körében azzal a céllal, hogy a jegybank hiteles képet kapjon a gazdasági
folyamatok aktuális és várható alakulásáról.
>>>
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Német-Magyar Üzleti Napok - Regisztráció megnyílt!
Kamaránk a bizonytalan helyzetben fokozottan segíti az üzleti kapcsolatok kapcsolatok kiépítését. A 2021.
március 9-11. között zajló Német-Magyar Üzleti Napok online rendezvénysorozat fő célkitűzése, hogy
informálja a cégeket a németországi üzleti lehetőségekről, valamint B2B megbeszélések keretén belül
konkrétan támogassa a beszerző-beszállítói kapcsolatok kiépítését.
>>>
Megjelent a Kormányrendelet a bérleti díj elengedéséről
A Magyar Közlöny 2021. évi 19. számában megjelent a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.)
kormányrendelet, amely az állami és önkormányzati tulajdonban levő helyiségek 2021. február–júniusi időszaki
bérleti díjának elengedéséről rendelkezik. A február 1. és május 31. között az állami és önkormányzati
ingatlanok után nem kell bérleti díjat fizetniük az éttermeknek, kávézóknak és konditermeknek. A rendelet első
részében felsorolják a kivételeket, akikre nem terjed ki a bérletidíj-mentesség:
>>>
LIFEproETV projekt a KÖVET Egyesülettel
2020. szeptember 1-jén indult a LIFEproETV című nemzetközi projekt, melyben lengyel vezető partnerrel,
konzorciumi tagként vesz részt a KÖVET Egyesület. Feladatunk, hogy az ETV (Environmental Technology
Verification) hitelesítési rendszer magyarországi megismertetésében és elterjesztésében aktívan részt vegyünk.
Az alábbi linken rövid leírást olvashatnak a projektről: https://kovet.hu/lifeproetv-projekt/
Az említett LIFE pályázatban elsőként a hazai, innovatív környezeti technológiákat kínáló kis- és
középvállalkozásokat vonunk be egy ETV-vel kapcsolatos kérdőív kitöltésébe.
>>>

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:

Az Ipar 4.0 témájú Uniós forráslehetőségek áttekintése - 2021. február 26.
Az Európai Unió 2021-27-es pénzügyi tervezési időszakában minden korábbinál nagyobb forrás áll
rendelkezésre (95,5 mrd € csak a Horizon Europe program keretében) a vállalkozások számára is fejlesztésre.
Az Innomine, az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség tagja, február és március folyamán online
workshop sorozatot indít, aminek keretében 3 alkalommal, kimondottan Ipar 4.0 fókusszal, hazai szemmel
elemezik a forrásokat és bemutatnak néhány kézzel fogható lehetőséget. A worshopok keretében választ
kaphatunk a "Miből?" kérdésre.
Az első workshop február 26-án lesz, további információ és regisztráció ITT. (https://pbkik.hu/esemeny/ipar-40-temaju-unios-forraslehetosegeinek-attekintese-i-resz/)
Ipar 4.0 digitalizáció a gépiparban - Elmélet és gyakorlat - 2021. március 4.
Ezúttal fókuszban a gépipar. A Mit? és Miért? kérdésekre kaphatnak választ azok az érdeklődők, akik részt
vesznek március 4-én a BME és a PBKIK közös webináriumán, ahol a száraznak nem mondható elmélet mellett
pécsi vállalkozások mutatják be saját “bőrükön” az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását, használatát és hasznát.
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A részletes program és a regisztráció ITT érhető el. (https://pbkik.hu/esemeny/ipar-4-0-digitalizacio-agepiparban-elmelet-es-gyakorlat/)
A részvétel mindkét esetben díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
Az MKIK javasolja a mentőcsomag kibővítését
A miniszterelnök által bejelentett százmilliárd forintos keretösszegű hitelprogram mellett két új programot is
javasol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). Az MKIK javaslata alapján a 100 milliárdos hitelezési
keret 200-300 milliárdra növekedhet, és a kedvezményezettek köre is bővülhet. http://bit.ly/37sIFtg
Megemelt minimálbér és garantált bérminimum az adójogviszonyokban – gyakorlati kérdések és válaszok
2021. február 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított havi minimálbér
167 400 forint, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörben foglalkoztatott munkavállalónak alapbérként megállapított garantált bérminimum havi összege
219 000 forint. https://bit.ly/3qyVnOo
Pénz a jövőért – éljünk a támogatott forrásokkal!
Az Európai Unió 2021-2027-es időszakának költségvetéséből Magyarország soha nem látott mennyiségű
pénzre, mintegy 18 ezer milliárd forintra számíthat. A kiírások folyamatosan jelennek meg. A Gazdaságmentő
Program 2021-ben is tart. Időpont: március 18. @ 09:30 - 13:20 - http://bit.ly/3uaJPmE
Bolgár napraforgómaggyártó cég kereskedelmi képviseleti megállapodás keretében keres partnert.
- http://bit.ly/3bj1zDI
Egy román vállalat webalkalmazások, egyedi szoftverfejlesztések, tartalomkezelő rendszerek (CMS, ekereskedelmi megoldások) fejlesztésére szakosodott partnereket keres. - http://bit.ly/2ZpPPtL
Holland nemzetközi mérnöki és tanácsadó cég új technológiákat keres a települési szennyvíztisztító telepekből
származó aktíviszapban lévő nehézfém hulladékból történő eltávolítására. - http://bit.ly/2LZvuZ7

