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A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
EUÁK Hírlevél 2021. május-június
IDE kattintva töltheti le az Igazságügyi Minisztérium május-június hónapokra vonatkozó hírlevelét, amelyet azzal a céllal indítottak, hogy bemutassák
azokat a témákat, amelyek a következő hónapokban foglalkoztatják az Európai Unió döntéshozóit, és amelyek – elfogadásukat követően – a magyar
vállalkozások működési kereteit is meghatározzák.
Tájékoztatás aktuális pályázatokról
Gyorsindulással veszi kezdetét a 2021-27-es uniós pályázati időszak, hogy közös erővel mielőbb újraindítsuk a gazdaságot. Az újraindítás érdekében
megújítottuk a vállalkozásfejlesztés eszköztárát, így az előttünk álló 1,5 évben annyi vállalkozásnak tudunk segíteni, mint amennyit az elmúlt 30 évben
15 éves periódusokban ért el a fejlesztéspolitika. Erre azért lehetünk képesek, mert megkérdeztük a vállalkozókat, hogy hogyan segíthetjük az
újraindulásukat. Három szempontot soroltak fel, amelyeket beépítettünk vállalkozásfejlesztési programjainkba: gyorsaság, likviditás, ütemezettség.
>>>
A megváltozott munkaképességű személyek szochokedvezmény-alapjának megállapítása
2021. június 10-től a többi kedvezmény alapjához hasonlóan kell meghatározni a megváltozott munkaképességű személyek után igénybe vehető
szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény alapját.
>>>
Változik a vállalkozók után fizetendő szocho alapja
2021. július 1-jétől a középfokú végzettséget nem igénylő tevékenységet végző vállalkozók szociális hozzájárulási adójának (szocho) alapját legalább a
tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összege alapján kell kiszámolni. Korábban a szochoalap megállapításakor ezeknél a vállalkozóknál a
tárgyév első napán érvényes minimálbért kellett figyelembe venni.
>>>
Változások a CSOK-kal vásárolt lakás illetékmentességében
2021. január 1-jétől illetékmentes
- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó, vagy
- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.
2021. július 10-étől a szabályozás úgy módosul, hogy ha a vagyonszerző bármely okból vagy a hatóság rendelkezése alapján visszafizeti a CSOK teljes
összegét, a NAV az adásvételi szerződés aláírásának időpontjában fennálló forgalmi érték és az akkor hatályos illetékmérték alapján szabja ki a
visszterhes vagyonátruházási illetéket.
>>>
Önfoglalkoztatók támogatásának bővítési javaslata – ITM válasz
2021 június 7-én, a Magyar Közlöny 104. számában megjelent a 310/2021-es Kormányrendelet Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról. Ezt
követően érkeztek olyan jelzések a támogatással kapcsolatban, melyben jelezték, hogy a minden olyan tevékenység, amely folytatását a pandémia miatt
bevezetett korlátozások lehetetlenné tettek szerepelnie kellene a támogatottak között.
Ezzel kapcsolatban a Kamara megkereste az Innovációs és Technológiai Minisztérium szabályozásért felelős szaktárcáját, akiktől a következző válasz
érkezett:
>>>
A GKI Gazdaságkutató Zrt. előrejelzése 2021-re
A 2021. márciusi prognózis júniusi aktualizálásának összefoglalója a sajtó számára, 2021. június 30.
A GKI idei növekedési előrejelzését a márciusi 4,3%-ról nagyon jelentősen, 7%-ra emelte. Ennek alapja a válságból való, vártnál gyorsabb eddigi
kilábalás, az előző negyedévhez viszonyítva harmadik negyedéve tartó gyors növekedés, a járvány harmadik hullámának kifutása és a gazdasági
várakozások kedvező alakulása. A GKI márciusban mindenekelőtt a kiviteli többletet becsülte alul. Idén a lakossági fogyasztás várhatóan 3-4%-kal, a
beruházás 6%-kal emelkedik. A belső és külső egyensúly viszont feltehetőleg rosszabb lesz a márciusban feltételezettnél.
>>>
Folyamatosan nő a nemzetközi kereskedelmi láncok súlya
A magyarországi tizenegy kereskedelmi üzletlánc 2019-ben összesen 4943 milliárd, míg 2020-ban 7,3%-kal több, 5306 milliárd forint bruttó forgalmat ért
el (https://trademagazin.hu/hu/kereskedelmi-toplistak/). 2007-hez képest összességében 96%-kal bővült, vagyis csaknem megkétszereződött ez a piac.
A teljes cikk itt érhető el.
Járvány előtti hangulat a lakáspiacon – újraindul az áremelkedés – A GKI és a Masterplast 2021. júniusi lakáspiaci felmérésének eredményei
A tavaly második negyedévi mélypont óta fokozatosan javulnak a lakáspiaci várakozások. A jelen felmérés során az egy negyedévvel ezelőttihez képest
az ingatlanos cégek derűlátóbbá, a lakosság kicsit óvatosabbá vált. A fővárosi lakáspiaci index értéke csaknem elérte, az országos indexé már kissé
meg is haladta a járvány előtti szintet. A válaszadók szerint a használt lakások árai a közeljövőben minden körzetben emelkedni fognak, az új
lakásoknak kétszámjegyű áremelkedés várható – derül ki a GKI és a Masterplast közös felméréséből.
Az elemzés letölthető innen.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:
#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.
Bioremediációra szakosodott francia kkv kutatási együttműködési megállapodásra keres radionuklidokkal foglalkozó partnereket.
https://bit.ly/3hQm8uS
Lengyel, funkcionális élelmiszereket gyártó cég forgalmazói megállapodás keretében keres üzleti partnereket.
https://bit.ly/3ACMJDY
Máltai hullámkartontermék-gyártó cég hosszú távú szállítói megállapodást kötne nemzetközi kartonpapír beszállítókkal.
https://bit.ly/3jOUbWN
Francia cég, amely fa játék gépjárműveket tervez, gyárt és ad el olyan partnert keres, mely jó minőségű, biztonságos, golyóscsapágas, poliuretán
gumiabroncsokat gyárt.
https://bit.ly/3hIU7VO
Rendezvény
Magyar termékek orosz piacra a lehető legegyszerűbben – OZON Global orosz online kereskedelmi platform. e-commerce
https://bit.ly/3hRWJkv
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