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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
INDUL AZ MKIK GVI 2021. ÁPRILISI ONLINE KONJUNKTÚRA FELVÉTELE
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKIK GVI) 1998 óta
évente kétszer rendszeresen felméri a magyar vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait. Kérjük, hogy
szakítson időt kérdőívünk kitöltésére.
>>>
Társadalmi egyeztetés - Egyajánlatos közbeszerzésekről szóló kérdőív
Magyarország Kormánya elkötelezett a hazai közbeszerzések átláthatóságának és hatékonyságának
folyamatos javítása, a mikro-, kis- és közepes vállalkozások közbeszerzésekben való részvételének elősegítése
és a közbeszerzésekben a verseny szintjének növelése iránt. Ezen célok elérésének indikátora - többek között az egyajánlatos közbeszerzési eljárások számának az összes eljáráshoz viszonyított aránya, amellyel
kapcsolatban Magyarország Kormánya a 1027 /2021. (II. 5.) Korm. határozatban fejezte ki elkötelezettségét
amellett, hogy az egyajánlatos közbeszerzések arányát 15%nál alacsonyabb mértékűre csökkentse.
>>>
Lejárt az adatszolgáltatás szankciómentes időszaka
2021.03.31-én lejárt a NAV xml 3.0-s adatszolgáltatás kegyelmi időszaka, a szankciómentesség. Ez egyben azt
is jelenti, hogy a NAV 2021.04.01-től a számla adatszolgáltatás körében észlelt hibákért, mulasztásokért
jogosult bírságolni. Ezért is hívjuk fel figyelmüket a következőkre:
>>>
PM tájékoztatás online számla, önszámlázással kapcsolatban
Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára 2021.04.01-én tájékoztatta az MTI-t az
online számlázással és az önszámlázással kapcsolatosan. Államtitkár úr úgy fogalmazott, hogy „elkezdődik ma
egy új, online korszak, amelyben az adóhivatal már minden számlát lát.” Államtitkár úr kiemelte, hogy a
március 31-ig tartó szankciómentesség lejártát követően továbbra is méltányosan, az adózóval
együttműködve jár el a NAV.
>>>
Vállalkozásfejlesztési Tanács - konferencia
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozó (ITM) Vállalkozásfejlesztési Tanács (VfT) megtartotta
idei első ülését. A Kamara javaslatokat küldött a döntéshozók számára annak érdekében, hogy támogassa a
vállalkozásokat a mostani nehéz helyzetben. Az MKIK és a teljes kamarai hálózat együttműködését ajánlotta
fel a Gazdaság-újraindítási Akcióterv 3. fázisának megvalósításához, azaz a zöldenergia, a körforgásos gazdaság
felépítése és a gazdaság teljes digitalizálása érdekében tervezett állami fejlesztése támogatásához.
>>>
29. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat nyertese
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat, amely idén 29. alkalommal került megrendezésre sikeresen lezárult. A
pályázat célja az év legjelentősebb innovációs teljesítmények elismerése volt. Idén az MKIK 2020. évi
Innovációs Díjában a Graboplast Padlógyártó Zrt. részesült különleges tulajdonságú padló fejlesztésekért
(önfertőtlenítő felületű közületi padló, tömör és habszerkezetű rétegekből felépülő versenysportpadló).
A sajtóközleményt az MKIK honlapján az alábbi linken keresztül éri el:
https://mkik.hu/hirek/sajtokozlemeny-29-magyar-innovacios-nagydij

