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INGYENES IRATMINTATÁR VÁLLALKOZÓKNAK

Az IPOSZ közremûködésével megvaló-
suló JOGpontok projekt honlapján egy
rendkívül hasznos és sokrétû irat-
mintatár érhetõ el, amely segítséget
nyújt a foglalkoztatással kapcsolatos
jogi tennivalók területén. 

Adójog:
Eszközök, jegyzõkönyvek – KATA, TAO, HIPA – Nyilatkozatok, bejelentés –
Pénzügyi kimutatások – Szja bevallás – Szja és járulékfizetés – Szja kedvez-
mény, elõleg – Tájékoztató anyagok (kiküldetés, áfa, illeték) – Utazási 
költség
Cégjog:
Bérleti szerzõdések – Cégek közötti megállapodások, szabályzatok – Cégel-
járás – Egyéni vállalkozás, egyéni cég – Fizetési kötelezettséggel kapcsola-
tos okiratok – Gépjármû szerzõdések – Korlátolt felelõsségû társaság (Kft.)
– Közkereseti társaság (Kkt.), betéti társaság (Bt.) – Legfõbb szerv összehí-
vása, választása – Nyilatkozatok, átláthatóság – Pályáztatás – Részvény-
társaság (Rt.)  – Szövetkezet, alapítvány, egyesület, civil szervezet
Munkajog:
Átadás-átvételi jegyzõkönyvek – EFO-egyszerûsített foglalkoztatás – Esély-
egyenlõség, önéletrajz – Fegyelmi eljárás – Kárfelelõsség – Kollektív munka-
jog – Közalkalmazotti jogviszony – Leltár – Megbízási jogviszony – Munka
díjazása – Munka- és pihenõidõ – Munkaköri leírás – Munkaszerzõdés mó-
dosítása – Munkaviszony – Munkaviszony egyéb szerzõdései – Munkavi-
szony megszûnése – Munkaviszonnyal, foglalkoztatással kapcsolatos egyéb
dokumentumok – Tájékoztató anyagok a foglalkoztatásról – Vállalkozási
jogviszony – Vezetõ állású munkavállaló
Társadalombiztosítás jog: 
Adó és hatósági bejelentések – Álláskeresési járadék, munkaviszony meg-

szûnése – Anyasági támogatás, családi pótlék – Baleseti ellátások – Csecse-
mõgondozási díj (CSED-TGYÁS) – Gyermekgondozási díj (GYED) – Gyermek-
gondozást segítõ ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET) –
Munkáltatói nyilatkozatok és egyéb igazolások – Nyugdíj – TAJ kártya, eu-
rópai EB kártya – Tájékoztató anyagok, TB – Táppénz, gyermekápolási 
táppénz (GYÁP)

Bõvebben:
http://jogpontok.hu/WebPageShow.aspx?MN=Iratmintatar&LN=Hun
garian&PN=IratmintatarKereses 

VÉGSÕ MENTÕÖVET KAPHATNAK 
A NEM FIZETÕ KATÁZÓK

A katázás a vonatkozó törvény szerint
alapvetõen két okból szûnhet meg: ha
az adózó ezt kezdeményezi, illetve ha
az adóhatóság úgy dönt, hogy nem
folytatható tovább a tevékenység.
Utóbbi például akkor fordulhat elõ, ha
a katázónak az év utolsó napján az
adóhatóság nyilvántartása szerint 100
ezer forintnál nagyobb nettó végre-
hajtható adótartozása van. Az adótör-
vény-tervezet szerint õk kapnának
még egy utolsó mentõövet. Jelenleg az
év végi 100 ezer forint feletti adótartó-
zásnál az a szabály, hogy a kisadózó
vállalkozások tételes adója szerinti
adóalanyiság megszûnik annak a hó-
napnak az utolsó napján, amelyik 
hónapban az adóalanyiság megszûné-
sérõl rendelkezõ határozat véglegessé
válik. A tervezet szerint azonban még
ekkor is lenne a katázóknak egy utolsó
lehetõségük arra, hogy rendezzék 
a tartozásukat, és mégse szûnjön meg
a vállalkozásuk.

Bõvebben: 
h t t p : / / 2 4 . h u / f n / g a z d a s a g
/2017/05/04/vegso-mentoovet-
kaphatnak-a-nemfizeto-katazok/#

RÉSZLETEKBEN IS FIZETHETÕ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

A fizetendõ személyi jövedelemadóra és egészségügyi hozzájárulás-
ra, ha összegük nem több mint 200 ezer forint, idén is kérhetõ pót-
lékmentes részletfizetés az szja-bevallásban. Az elsõ részlet megfi-
zetésének határideje 2017. május 22.
A részletfizetés lehetõségét nem zárja ki a NAV által készített adóbe-
vallási tervezet. A legfeljebb hat havi, pótlékmentes részletfizetést az ügyfélkapuval hozzáférhetõ online
felületen, a bevallási tervezet módosításával, vagy a NAV által küldött tervezethez csatolt kiegészítõ nyi-
latkozaton lehet kérni. A kedvezõ lehetõség feltétele, hogy a még fizetendõ személyi jövedelemadó és
egészségügyi hozzájárulás összege ne haladja meg a kétszázezer forintot. A kedvezménnyel azok élhetnek,
akik nem vállalkozók és nem kötelezettek áfafizetésre. Aki a 16SZJA nyomtatványon teljesíti bevallási kö-
telezettségét, ugyanúgy kérheti a részletfizetést a bevallás „C” lapján, az (A) mezõ kitöltésével.
Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1858

http://24.hu/fn/gazdasag/2017/05/04/vegso-mentoovet-kaphatnak-a-nemfizeto-katazok/#
http://jogpontok.hu/WebPageShow.aspx?MN=Iratmintatar&LN=Hungarian&PN=IratmintatarKereses
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Kedves Olvasónk, kérjük, ne feledje, hogy igen sok fontos 
vállalkozói információról – adó, számvitel, vásárnaptár, 
vállalkozásfejlesztés, pályázatok – akár 1 hónappal korábban
is értesülhet, ha elõfizet a kéthavonta megjelenõ MV IPAROS
ÚJSÁG magazinra!

Elõfizetés 12 hónapra mindössze bruttó 6.000 Ft (6 hónapra bruttó
3000 Ft)! ELÕFIZETÉSHEZ KATTINTSON IDE!

Ha a lap megjelenésével egyidejûleg az 50% kedvezménnyel elérhe-
tõ elektronikus formában szeretné megkapni (PDF) az MV Iparos 
Újságot, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon: (06-1) 354-
3173 vagy e-mailen: iparosujsag@gmail.com

VÁSÁRNAPTÁR
2017. MÁJUS 

Országos állat-, kirakodó-,
régiség- és autóvásárok, 
búcsúk

Bõvebben: 
http://iparosujsag.hu/index.p
hp?option=com_content&vie
w=article&id=1853

JÖN A XVIII. SZEGEDI HÍDIVÁSÁR!

A Szeged Napja rendezvénysorozat záróeseménye –
Szeged régi vásáros múltjához méltó módon – idén is
a Hidivásár lesz. Május 20-21.-én immár 18. alkalom-
mal szervezi meg az Ördögszekér az ország egyik leg-
nagyobb kézmûves kirakodóvásárát a Belvárosi hí-
don és a Híd utcában.
Válogatott kínálatában felvonultatja a hazai kézmû-
vesség színe-javát. Több mint 200 visszatérõ és új ki-
állító egyedi, remekbeszabott, természetes anyagokból nagy odafigyeléssel készült portékáiból válogathat
a nagyszámú látogatóközönség, akik vásárlásukkal a hazai kézmûves alkotókat támogatják és bátorítják ér-
tékteremtõ és hagyománymegtartó törekvésükben.
Az Oskola utca idén is Civilek Utcájává változik a vásár idejére, a legkülönfélébb tevékenységeket ellátó
szervezetek, alapítványok és egyesületek munkájával és törekvéseivel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk.
A kiállítók interaktív bemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal és játékos programokkal várják õket péntektõl
vasárnapig.
A Hidivásár több, mint vásár. Vidám sokadalom, utánozhatatlan élmény és hangulat, értékteremtõ, szem-
léletformáló közösségi és kulturális esemény, várva várt ünnepe szegedieknek és a város idelátogató, visz-
szatérõ vendégeinek egyaránt.
A Szeged Napja Ünnepségsorozat fergeteges zárónapjain ünnepeljük együtt Szeged városát, síppal dobbal,
nádihegedûvel, jó borral, jó kedvvel!
Helyszín: 6700 Szeged, Belvárosi híd, Híd u., Oskola u.
Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1840

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉZMÛVES ALKOTÓK RÉSZÉRE

A Magyar Kézmûvességért Alapítvány (AMKA) 2017.
július-augusztusában ismét Budapest belvárosának
egyik legszebb neobarokk épületében, a Duna Palotá-
ban rendezi meg nyári országos kiállítását. 
Az IPOSZ által alapított AMKA kettõs tematikájú, nyílt pályázatot hir-
det tárgyalkotók számára MAGYAR KÉZMÛVESSÉG – 2017 és ARANY
JÁNOS KÖLTÉSZETE – KÉZMÛVES SZEMMEL címmel.
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók – népmûvészek,
kézmûves iparmûvészek; egyéni jelentkezõk és alkotóközösségek –
maximum 3 olyan alkotással vehetnek részt, amelyek természetes
alapanyagokból, kézmûves technikával készültek.
Bõvebben: www.amka.hu

http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1853
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6FmZDClCuEkUfCbE86rmUFyZpZ6QonwZ3lWRH6_vnW5SOXA/viewform?formkey=dEMxSXBPVXRrNl9pMHNBT3JEUk9JMEE6MQ

