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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
A szakképzési törvényt illető módosítások - összefoglaló
A szakképzési törvényt illető módosítások értelmében 2019. LXXX. tv. 128. §. (5a) bekezdése a következőkben módosul, az errő olvasható összefoglaló
IDE kattintva letölthető.
Rozsdaövezetek támogatása
A Magyar Közlöny 139. számában megjelent a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adóvisszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) kormányrendelet. A rendelet értelmében a költségvetésből vissza nem térítendő támogatásként
visszafizetik a rozsdaövezetekben épülő új lakások 5 %-os Áfáját, azaz gyakorlatilag Áfamentesen lehet itt új lakást vásárolni, mivel a rendeletben
rögzítik, hogy a támogatás összege megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett 5%-os általános forgalmi adó
összegével. >>>
Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárság hírlevele
Megjelent az Európai Uniós Ügyekért Felelős Államtitkárság legfrissebb hírlevele, melyet csatolva küldök. A hírlevél egyedüli témaként az EU fit-for-55
klímavédelmi csomagjával foglalkozik. A klímavédelmi csomag az EU klíma- energia- közlekedés- és adóügyi jogszabályok felülvizsgálatára, illetve új
jogszabályok kialakítására tesz javaslatokat, melyek kapcsolódnak az Európai Zöld Megállapodás elemeihez. >>>
Építésgazdasági Kollégium ülése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az utóbbi időszak építésgazdaságot érintő intézkedési csomag összefüggésében, megnövekedett érdeklődést és
tájékoztatási igényt tapasztalt a vállalkozások részéről, így az MKIK Építésgazdasági Kollégiuma kibővített ülést szervez 2021. július 28. 14:00 órakor,
melynek témája: A Kormány építésgazdaságra vonatkozó intézkedési csomagjáról tájékoztatás. Célja a piacon kialakult feszültség oldása a megfelelő
információk átadásával. >>>
Tájékoztatás az FCM-eket érintő bejelentési kötelezettség változásáról
2021. július 1-től változott az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség. >>>
MNB konjunktúra felmérés
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. >>>
"Év Felelős Foglalkoztatója 2021" pályázat
Az OFA Országos Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdette az „Év Felelős Foglalkoztatója 2021” pályázatot. >>>
Augusztus 1-jén megszűnik az 5 százalékos áfa az elviteles és házhoz szállított ételre, italra
A vendéglátó üzletek 2021. július 31-ig alkalmazhatják az 5 százalékos áfamértéket az elviteles, valamint házhoz szállított ételekre és italokra. >>>
Foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos adómentes juttatások
2021. június 10. óta adómentesek a hátrányos helyzetben lévő munkavállalóknak és a munkanélkülieknek kifizetett egyes juttatások. A támogatások
adómentessége a kifizetés időpontjától függetlenül, akár visszamenőleg is érvényesíthető. >>>
Vállalati pandémiás jógyakorlatok felmérése - online kérdőív
A COVID-19 járvány lehetséges további hullámainak megelőzése, illetve (bekövetkezésük esetén azok) hatékony kezelése érdekében stratégiai
fontosságú, hogy a hazai vállalatok megismerjék és implementálják azokat a vállalati pandémiás jógyakorlatokat, amelyek a járvány korábbi hullámaiban
eredményesnek bizonyultak a járvány terjedésének megakadályozásában. Ez hozzájárulhat ugyanis ahhoz, hogy egy esetleges negyedik hullám esetén,
minél kevesebb korlátozó intézkedés bevezetése váljon indokolttá. >>>
Változott a Mikrohitel konstrukció
Bővebb igényelhető keret, akár szabadfelhasználású is, hosszabb türelmi idő, és több hitel is igényelhető egyszerre. >>>
NAV- információs füzetek
Az alábbi információs füzetek letöltéséhez kattintson:
19. információs füzet - A visszterhes vagyonátruházási illeték
41. információs füzet - A társasági adó legfontosabb szabályai
Szakirányú továbbképzés a BME-n
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának Műszaki Továbbképző Központja képzéseit
szeretnénk a kamarai tagok figyelmébe ajánlani. Szeretettel várjuk szakirányú továbbképzéseinken, ha már rendelkeznek valamilyen diplomával. >>>

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.
[Horizon Europe vagy Eurostars]: Izlandi vállalat kutatási partnert keres a középkorúak és idősek szív- és légzőszervi fittségével és fizikai
teljesítményével kapcsolatos új eredmények megerősítésére.
https://bit.ly/3Btzxly
Román ásványvízgyártó cég forgalmazókat és kereskedelmi ügynököket keres üzleti együttműködés céljából.
https://bit.ly/36VcbHc
A fűtési, szellőztetési és légkondicionáló iparban dolgozó brit mérnöki és tervezőcég gyártókat keres a kiváló minőségű rozsdamentes acél és sárgaréz
nyomástartó edények, szelepek és szerelvények gyártására.
https://bit.ly/36TELZy
Extrém sportrendezvényeket szervező lengyel cég futóruházat és kiegészítők gyártóját keresi.
https://bit.ly/2WafZ5p
Rendezvény
Robotika és digitalizáció a termékgyártásban – online üzletember találkozó
augusztus 17. @ 13:30 - 16:30
https://bit.ly/3dyYVf2
Többek között az Enterprise Europe Network, a Dél-Dániai Egyetem (SDU) és az Odense Robotics társszervezésében kerül megrendezésre a
digitalizáció, a robotika, a dróntechnológia, és a zöld technológia témakörében zajló nemzetközi üzletember találkozó.
Tisztelettel:
a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara csapata
E-mail: kamara@tmkik.hu Hírlevél, honlap: dera@tmkik.hu

