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SZINTE MINDEN VÁLLALKOZÁST ÉRINT: 
ÚJABB FIZETNIVALÓ HATÁRIDEJE KÖZELEG!

Idén is március 31-éig kell befizetniük a hazai vál-
lalkozásoknak a kötelezõ kamarai hozzájárulást. 

Az 5000 forintos ka-
marai hozzájárulást a
magyar vállalkozások
túlnyomó többsége
2017-ben is március
végéig köteles megfi-
zetni a székhelye sze-
rint területileg illeté-
kes kamarának. 
A kötelezettség alól ki-
vételt csak az agrárgazdaságok és az egyéb, csak
kötelezõ kamarai tagsággal végezhetõ szakmák-
ban tevékenykedõ vállalkozások jelentenek. Szin-
tén nem kell megfizetniük a kamarai hozzájárulást
azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik tevékeny-
ségüket az egész naptári évben szüneteltették, és
ezt bejelentették a nyilvántartást vezetõ területi
kamarának.

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=1835

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
KÉZMÛVES ALKOTÓK RÉSZÉRE

A Magyar Kézmûvességért Alapítvány (AMKA)
2017. július-augusztusában ismét Budapest bel-
városának egyik legszebb neobarokk épületé-
ben, a Duna Palotában rendezi meg nyári orszá-
gos kiállítását. Az IPOSZ által alapított AMKA
kettõs tematikájú, nyílt pályázatot hirdet tárgy-
alkotók számára MAGYAR KÉZMÛVESSÉG –
2017 és ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETE – KÉZMÛ-
VES SZEMMEL címmel.

A pályázaton hazai és határon túli magyar alko-
tók – népmûvészek, kézmûves iparmûvészek;
egyéni jelentkezõk és alkotóközösségek – maxi-
mum 3 olyan alkotással vehetnek részt, ame-
lyek természetes alapanyagokból, kézmûves
technikával készültek.

Bõvebben: www.amka.hu

15 EZER MAGYAR MUNKAHELY SZÛNHET MEG!
EU-s országok intézkedései miatt gyûjt aláírásokat 
a fuvarozók ipartestülete.

A magyar fuvarozók uniós megbízásaiért küzd a Magánvállalkozók
Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary). Az Unió egyes nyugati
tagállamai ugyanis súlyos intézkedéseket hoztak, hogy kiszorítsák õket
a piacukról. Ha az EU nem lép fel a megszorítások ellen, akkor közel ti-
zenötezer magyar veszítheti el munkahelyét. 
Egységes piacért és tisztességes versenyért küzd a közúti fuvarozók magyar érdekképviseleti szervezete, a
NiT Hungary. Az elmúlt években ugyanis Németországban, Franciaországban, Olaszországban, és január óta
már Ausztriában is jelentõs piacvédelmi jellegû korlátozásokat vezettek be a külföldi fuvarozókkal szemben,
és ezek sokszor teljesíthetetlen adminisztrációs terheket rónak a magyar fuvarozó vállalkozókra is.
Az ipartestület által jogellenesnek tartott rendelkezések a fuvarozó vállalkozóknak elõírják, hogy a tagál-
lamokon áthaladó gépjármûvezetõik bérét az országonkénti minimálbérhez igazítsák, útjaikat regisztrál-
ják. Az indokolatlan korlátozásokkal az utóbbi négy évben jelentõs fejlõdésnek indult hazai fuvarozó vál-
lalkozások versenypiaci hátrányba kerülhetnek, ami odáig vezethet, hogy közel tizenötezer gépjármûve-
zetõnek szûnhet meg az állása. A probléma megoldását sürgetõ NiT Hungary vállalkozóinak körében alá-
írásgyûjtésbe kezdett. A szervezet a magyar fuvarozók nevében szólítja fel az Európai Parlamentet és az
Európai Bizottságot, hogy akadályozza meg az egyes tagállamok megszorításait, mert azok ellehetetlení-
tik a magyar fuvarozókat.
A tiltakozáshoz az aláírásokat a NiT Hungary budapesti, valamint regionális irodái gyûjtik.

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1829
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CSÕDBE VIHET A JOGTALAN
NAV VÉGREHAJTÁS

Hiába nyer meg egy vállalko-
zás egy pert az adóhatósággal
szemben, ha még az ítélethir-
detés elõtt csõdbe megy.
Márpedig ez nem egyedi
eset, mivel az adóhatóság a
jelenlegi jogszabályok szerint
a per ideje alatt is végrehaj-
tást vezethet a vállalkozással
szemben.

Az adóhatóság adótartozást
megállapító, másodfokú hatá-
rozata ún. jogerõs és végre-
hajtható. Eszerint az adóható-
ság az általa megállapított és
felettes szerve által is jóváha-
gyott adótartozást attól füg-
getlenül jogosult az adózóval
szemben végrehajtani, hogy
az adózó azzal nem ért egyet
és a határozat ellen bíróság-
hoz fordul. Ráadásul az adó-
hatóságnál külön apparátus és
külön erre a célra kiépített in-
formatikai rendszer figyeli ár-
gus szemmel azt a napot, ami-
kor a határozat végrehajtha-
tóvá válik, és adott esetben
rögtön a következõ napon in-
kasszót hajt végre az adózóval
szemben. A végrehajtás elren-
delésérõl az adóhatóság az
adózót nem is köteles értesí-
teni, így az adózó nem egyszer
abba a kellemetlen helyzetbe
kerülhet, hogy amikor bank-
számlájáról kifizetést akar tel-
jesíteni, arra nincs fedezet.

Bõvebben: http://www.piace-
sprofit.hu/kkv_cegblog/csod-
be-vihet-a-jogtalan-nav-
vegrehajtas/

ONLINE KURZUS A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRÓL

Az IPOSZ korábban sikeresen
valósított meg egy nemzetközi
projektet a ma egyre jobban
terjedõ körforgásos gazdaság
témakörben. Ebben a projekt-
ben szakmai partnerünk a Kör-
forgásos Gazdaságért Alapít-
vány volt, amely a „CEEweb a
Biológiai Sokféleségért” háló-
zattal közösen most egy ingye-
nes online kurzust indít Circu-
lar Hungary címmel.

A kurzus mostantól négy alkalommal fogja az elkövetkezõ két hó-
nap során bemutatni a körforgásos gazdaság elméleti alapjait és
gyakorlati alkalmazási lehetõségeit, hazai és külföldi példákon, üzle-
ti alkalmazásokon keresztül. A kurzus célja, hogy különbözõ terüle-
teken tevékenykedõ, elsõsorban mikro-, kis- és középvállalkozások
számára bemutassa, hogy miként lehet értéket teremteni a körfor-
gásos gazdaság koncepciójának gyakorlati alkalmazásán keresztül.

Az online kurzusra a http://circularhungary.hu/feliratkozas/ linken
lehet jelentkezni.
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INGYENES IRATMINTATÁR VÁLLALKOZÓKNAK

Az IPOSZ közremûködésével megvalósuló
JOGpontok projekt honlapján egy rendkívül
hasznos és sokrétû iratmintatár érhetõ el,
amely segítséget nyújt a foglalkoztatással kap-
csolatos jogi tennivalók területén. 

Adójog:
Eszközök, jegyzõkönyvek – KATA, TAO, HIPA – Nyilatkozatok, bejelentés – Pénzügyi kimutatá-
sok – Szja bevallás – Szja és járulékfizetés – Szja kedvezmény, elõleg – Tájékoztató anyagok
(kiküldetés, áfa, illeték) – Utazási költség
Cégjog:
Bérleti szerzõdések – Cégek közötti megállapodások, szabályzatok – Cégeljárás – Egyéni vál-
lalkozás, egyéni cég – Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos okiratok – Gépjármû szerzõdések
– Korlátolt felelõsségû társaság (Kft.) – Közkereseti társaság (Kkt.), betéti társaság (Bt.) – Leg-
fõbb szerv összehívása, választása – Nyilatkozatok, átláthatóság – Pályáztatás – Részvénytár-
saság (Rt.)  – Szövetkezet, alapítvány, egyesület, civil szervezet
Munkajog:
Átadás-átvételi jegyzõkönyvek – EFO-egyszerûsített foglalkoztatás – Esélyegyenlõség, önélet-
rajz – Fegyelmi eljárás – Kárfelelõsség – Kollektív munkajog – Közalkalmazotti jogviszony – Lel-
tár – Megbízási jogviszony – Munka díjazása – Munka- és pihenõidõ – Munkaköri leírás – Mun-
kaszerzõdés módosítása – Munkaviszony – Munkaviszony egyéb szerzõdései – Munkaviszony
megszûnése – Munkaviszonnyal, foglalkoztatással kapcsolatos egyéb dokumentumok – Tájé-
koztató anyagok a foglalkoztatásról – Vállalkozási jogviszony – Vezetõ állású munkavállaló
Társadalombiztosítás jog: 
Adó és hatósági bejelentések – Álláskeresési járadék, munkaviszony megszûnése – Anyasági

támogatás, családi pótlék – Baleseti ellátások – Csecsemõgondozási díj (CSED-TGYÁS) – Gyer-
mekgondozási díj (GYED) – Gyermekgondozást segítõ ellátás (GYES), gyermeknevelési támo-
gatás (GYET) – Munkáltatói nyilatkozatok és egyéb igazolások – Nyugdíj – TAJ kártya, euró-
pai EB kártya – Tájékoztató anyagok, TB – Táppénz, gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Bõvebben:
http://jogpontok.hu/WebPageShow.aspx?MN=Iratmintatar&LN=Hungarian&PN=I
ratmintatarKereses 
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