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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
Tájékoztatás normatíva elszámolásával összefüggésben
IDE kattintva letölthető a SZFHÁT/36453/2021-ITM Egyedi miniszteri határozatban érintett időszakra
vonatkozó (2021.03.08. – 2021.04.07.), normatíva elszámolhatóságával összefüggésben - minisztériumi
tájékoztatás alapján - készített ismertetőt, további szíves felhasználásra.
>>>
Üzletek átvevőpontként történő üzemeltetése
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) kormányrendelet (továbbiakban:
Rendelet) végrehajtásával kapcsolatban számos kérdés érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. Az
egyik jellemző kérdés, amely a kereskedőket foglalkoztatja, hogy működhet-e átvevőpontként a bezárásra
kényszerített üzlet.
>>>
Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenysége a 115/2021. (III.10.) Korm.rendeletben
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről 115/2021. (III.10.) Korm.rendelet (továbbiakban:
Rendelet) a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatban többek között arról rendelkezik, hogy a foglalkoztatónak
kell bizonyítania az ellenérték hiányát, valamint azt, hogy a munkavégzés alapjául szolgáló szerződés nem a
munkaviszony leplezésére irányul. A munkaügyi bírságra (melynek legkisebb összege 30.000,- Ft), a rendezett
munkaügyi kapcsolatok feltételeire vonatkozóan is részletes szabályokat tartalmaz
>>>
Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön kérelem beadása
2021. február 4-i MKIK Gazdasági Évnyitóján jelentették be a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt. A nulla
százalékos kamatú hitel 10 éves futamidővel, önerő nélkül és három év türelmi idővel igényelhető az MFB
Pontokon. A kölcsönt olyan vállalkozások vehetik majd igénybe, akiknek a működését a járványhelyzet miatt
bevezetett kényszerintézkedések ellehetetlenítették és már a tartalékaik is teljesen kimerültek. A felvett
összeget a vállalkozások bér, járulék, rezsi, működési költség, valamint készlet finanszírozására fordíthatják.
>>>
Az idegenvezetőknek is felvehető az újraindítási kölcsön
2021. február 4-i MKIK Gazdasági Évnyitóján jelentette be a Miniszterelnök úr a Kamatmentes Újraindítási
Gyorskölcsönt. A nulla százalékos kamatú hitel 10 éves futamidővel, önerő nélkül és három év türelmi idővel
igényelhető az MFB Pontokon. A kölcsönt olyan vállalkozások vehetik majd igénybe, akiknek a működését a
járványhelyzet miatt bevezetett kényszerintézkedések ellehetetlenítették és már a tartalékaik is teljesen
kimerültek. A felvett összeget a vállalkozások bér, járulék, rezsi, működési költség, valamint készlet
finanszírozására fordíthatják.
>>>
Tájékoztató E-commerce Business eseményekről
A Stylers Group és a Braining Hub szervezésében megrendezésre kerülnek a ProTechtor E-commerce Business
eseményei.
>>>
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GDPR sablonok
Kattintson IDE!
Nemzetközi hírlevelek
IDE kattintva olvashatja letöltehető pdf formátumban a nemzetközi hírleveleket.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:
Itt&Most ajánlatok
Laboratóriumi festékvizsgálatok.
http://bit.ly/2OBO5fn
Kereskedelmi képviseletet keresünk - Szerbia, Románia
http://bit.ly/3lnL25z
Telepítőpartnereket keresünk!
http://bit.ly/3eXxD3P
#EENCanHelp!
Ebben a rovatban a több mint 60 országban jelenlévő Enterprise Europe Network üzleti, technológiai és
kutatás-fejlesztési és innovációs partnerkereső profiljaiból és üzletember találkozóiból válogatunk az egyes
ágazatok szereplői számára.
Az Erasmus + Skill Alliences következő felhívásra projektpartnernek oktatási és képzési szolgáltatót, valamint
biotechnológiai ipari szolgáltatót keresnek a következő országokból: Magyarország, Németország, Hollandia,
Portugália, Svédország.
http://bit.ly/3lm5F2M
Spanyol halkonzerveket gyártó cég forgalmazói megállapodás keretében keres üzleti partnereket.
http://bit.ly/30QRpph
Dán cég innovatív, kiváló minőségű pellet kemencék és kályhák, valamint bioetanolos sütők beszállítóit keresi.
http://bit.ly/2BtPVrv
Bolgár utazásszervező új turisztikai csomagokat keres - kereskedelmi ügynökségi megállapodás keretében.
http://bit.ly/3eP6W11
Francia építőipari cég, szélfogó háló gyártására partnert keres.
http://bit.ly/3cDH9X2
A romániai szoftvercég outsourcing keretében szoftverfejlesztési szolgáltatást kínál.
http://bit.ly/3lqkBNk

Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. Pf.: 358.

Web: www.tmkik.hu

Tel.: 06-74/411-661
E-mail: kamara@tmkik.hu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Görög vállalkozás "okos" vízi mentőmellény gyártására keres üzleti partnert.
http://bit.ly/2OIvnCv
Rendezvények
Tárgyaljunk! – Praktikus tanácsok üzleti partnerkeresésre nemzetközi színtéren
március 24. @ 13:00 - 14:00
https://bit.ly/30SdxQ8
Az ITT&MOST következő online programjának keretében hasznos tanácsokat kaphat, hogyan érdemes
kiaknázni az oldal lehetőségeit piackutatásra (hazai és külföldi egyaránt), a versenytársak megismerésére,
valamint hogyan maximalizálja online tárgyalásait.
A gyártás és kiskereskedelem új korszaka – nemzetközi üzletember találkozó
április 14-15. és április 28-29.
https://bit.ly/3b9C6wE
Az online rendezvény keretében a gyártók, kereskedők és technológiai vállalatok vehetnek részt szakmai
programokon és folytathatnak üzleti tárgylásokat potenciális partnerekkel, felkészülve a fellendülési szakaszra,
hiszen a vállalkozásoknak mind üzleti tevékenységük, mind technológiai felkészültségük folyamatos
megújítására kell törekedniük.

