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Tisztelt Partnerünk, 
 

A tavalyi év sikereinek köszönhetően az Ipar 4.0 Mintagyárak kiemelt projekt keretében 
ismételten megrendezésre kerül a Modern Gyárak Éjszakája, november 16-án 16-22 óra 

között, az ország több pontján 36 helyszínen. Így immáron második alkalommal ismerhetik 
meg az érdeklődők, hogyan is működik egy okosgyár. A program célja, hogy a hazai termelő 

kkv-k, az ipari szektor munkavállalói és a pályaválasztás előtt állók számára perspektívát 
mutasson. 

 
Kérjük, amennyiben programunk érdekes lehet Önnek, vagy akár partnerei számára 

szíveskedjen figyelmükbe ajánlani! 
Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, helyek pedig csak 

korlátozott számban érhetőek el! 
 

    Részletek      

 

*Az Ipar 4.0 Mintagyár kiemelt projekt – Magyarország újraiparosítási prog-

ramjába illeszkedve – a termelő kkv-k felzárkóztatásáról, versenyképessé-

gük javításáról szól, melynek keretében 2,35 Milliárd forint forrás biztosított. 

A programot az IFKA és az IVSZ részvételével létrejött Konzorcium koordi-

nálja. A 2017. június 13-ával hatályba lépett Támogatási Szerződés alapján 

a GINOP-1.1.3-16-2017-00001 kódszámú, Termelő kkv-k digitális és 

automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkal-

mazások kialakítása nevű kiemelt projekt. 

Kedvezményezett: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 

 

2019. december 15. 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Leiratkozás 

 

http://www.salesmanago.pl/rd.htm?url=http%3A%2F%2Fmoderngyarakejszakaja.hu%2F&smclient=29c5b02e-e406-11e8-a4ac-3cfdfeb6e6ec&utm_medium=email&utm_campaign=1112_mgye&smconv=7ca5eb3f-6fe4-451a-b5fc-d1667d6997f7&smlid=3
http://www.salesmanago.pl/rd.htm?url=https%3A%2F%2Fipar4.hu%2Fhu%2Fpage%2Fprivacy-statement&smclient=29c5b02e-e406-11e8-a4ac-3cfdfeb6e6ec&utm_medium=email&utm_campaign=1112_mgye&smconv=7ca5eb3f-6fe4-451a-b5fc-d1667d6997f7&smlid=4
https://www.salesmanago.com/optOut.htm?uid=29c5b02e-e406-11e8-a4ac-3cfdfeb6e6ec&sec=06aa2a686fa346622c9a96020cc592d5e272e214b1e09b1913e0163f4b5a7f87&conversation=7ca5eb3f-6fe4-451a-b5fc-d1667d6997f7&optOutLanguage=en&smclient=29c5b02e-e406-11e8-a4ac-3cfdfeb6e6ec&smconv=7ca5eb3f-6fe4-451a-b5fc-d1667d6997f7&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=1112_mgye
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Rendkívül népszerű a kata 

 

 

 

Átlépte a háromszázezret a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) választók száma, 
ami azt jelenti, hogy már szinte minden harmadik cég választotta ezt a kedvező és európai 
szinten is példaértékű adózási módot. 

Az ország versenyképességének szempontjából is jelentős eredmény, hogy a kormány lét-
rehozta a kata adónemet azzal a szándékkal, hogy minél alacsonyabb adóteherrel segítse 
a kisvállalkozókat. 

 Az adatok szerint a gazdasági szerepelők méltányolták a kormányzati törekvéseket, így a 
kisebb vállalkozások is nagyobb hajlandóságot mutatnak befizetni az egyszerű és alacsony 
adót. A kata népszerűsége töretlen, hiszen ez a magyar adózás történetének legegyszerűbb 
és a lehető legnagyobb megtakarítást eredményező adóneme. 

A katásoknak – főszabály szerint – havonta ötvenezer forintot kell befizetniük az államkasz-
szába, az összeg befizetésével az érintettek megszabadulnak a társasági és a személyi 
jövedelemadótól ugyanúgy, mint a járulékoktól és a szociális hozzájárulási adótól. A sza-
bályrendszer nem terheli különösebb adminisztrációval az érintett gazdasági résztvevőket, 
amelyek így könnyen és nem túl nagy anyagi ráfordítással letudhatják adókötelezettségü-
ket. 

Az Országgyűlés 2016. végén az addigi duplájára emelte a kata bevételi értékhatárát, így 
most már azok a vállalkozások is választhatják ezt az adómódszert, amelyek havonta egy-
millió forint bevételre tesznek szert. 

A kormány eltökélt szándéka, hogy a jövőben is segíti a magyarországi kis- és közepes 
vállalkozásokat a könnyebb közteherviselési szabályokkal, ezek közül kiemelendő az álta-
lános forgalmi adót érintő mentességi szabály kedvező változása. Ha az Országgyűlés el-
fogadja a Pénzügyminisztérium javaslatát, akkor jövőre tizenkétmillió forintra emelkedik az 
áfamentesség felső összeghatára a legkisebb vállalkozásoknál. Ez az intézkedés a katát 
választók eddig is minimális adóadminisztrációját még tovább csökkenti. 

 

forrás: vallalkozo.info 
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Új lehetőségek nyílhatnak a társaságok előtt 

 

Új szabályrendszert vezetne be az október 19-én előterjesz-
tett adócsomag: a társaságok csoportos adózását, mely a nem-
zetközi gyakorlatban már egyáltalán nem ismeretlen fogalom. Az új lehetőség nagymérték-
ben növelheti a hazai adórendszer vonzerejét, valamint javíthatja a magyar vállalatcsopor-
tok versenyképességét. 

Jövőre hazánkban is elérhető lesz a Németországban és Ausztriában oly népszerű adóter-
vezési technika, a csoportos adózás. A szomszédos Ausztria például határon átnyúló cso-
portos adózást alkalmaz, míg az itthon nagybefektetőnek számító Németország csak a ha-
zai vállalkozásokra terjeszti ki ezt a kedvezményt. Az intézmény lényege, hogy a csoportba 
tartozó vállalatok kiegyensúlyozhatják egymás veszteséges vagy éppen nyereséges műkö-
dését, megoszthatják a tagok által szerzett adókedvezmények kedvező hatásait. 
 
A magyar csoportos társasági adózás – a javaslat szerint – minden belföldi illetőségű adó-
zóra kiterjedne. Akár két társaság is összeállhatna, de a résztvevők száma nem korlátozott. 
Egy adózó azonban egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalanyiság tagja lehet. 
 
A csoportos társasági adóalanyiság létrehozásának feltétele, hogy a résztvevő csoporttagok 
között legalább 75%-os arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony le-
gyen, mérlegforduló napjuk egybeessen, ugyanabban a pénznemben kell könyveiket vezet-
niük, valamint közösen kell a magyar számviteli törvény vagy az IFRS szerint elkészíteniük 
beszámolójukat. Az áttérést első ízben 2019. január 1-je és 15-e között kell majd bejelen-
teni, azután már a 2019-es év végéig nem lesz lehetséges. A csoportos társasági adóala-
nyiság a NAV engedélyével jön létre a leendő csoporttagok közös írásos kérelmére. 
 
A társasági adócsoportot az adóhatóság előtt az ún. „csoportképviselő” testesíti meg, aki 
külön adóazonosító számot kap. A csoportképviselő feladata lesz a csoportos adószámítás 
részleteiről nyilvántartást vezetni. 

 
Az adóbevalláshoz a jövőben a csoporttagok elkészítik saját adólevezetésüket, melyet az 
adóhatóságnak és a csoportképviselőnek is elküldenek, aki ezután elkészíti a csoport adó-
bevallását. A fizetendő társasági adót a csoporttagok között a pozitív adóalapok arányában 
megosztják, melyet a csoportképviselő a csoportos társasági adóbevallásban jelent be az 
adóhatóságnak. A csoportos adóalapot speciális veszteségelhatárolási szabályok szerint 
lehet majd csökkenteni a csoporttagok adott évi negatív adóalapjával, amely az általános 
szabályokhoz hasonlóan 5 évig továbbvihető. Az 50%-os veszteség felhasználási korlát itt 
is érvényes lesz. 

 
A csoportos társasági adóalany is 9%-os mértékű társasági adót fizet, az adókedvezménye-
ket közösen érvényesíthetik. A csoportos társasági adóalany az adófelajánlás kapcsán járó 
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jóváírást is alkalmazhatja. A csoporttagság előtti adókedvezmények akkor vehetők figye-
lembe, ha a kedvezmény feltételeinek a tag csoporttagként is megfelel, új adókedvezményt 
pedig akkor vehet igénybe a csoport, ha a feltételeknek egy csoporttagja megfelel. 
 
Nagy adminisztratív könnyítés, hogy a csoport tagjai az egymás közötti ügyletek transzferár-
dokumentációs kötelezettsége alól felmentést kapnak, csak a csoportos társasági adóalany 
szintjén kell elkészíteni a dokumentációt. 

 
A csoport feloszlása esetén, a korábbi csoporttagok új adóévet kezdenek, adóelőleg beval-
lást tesznek, és ezt követően adóelőlegeiket és adóikat önállóan vallják be, és fizetik meg. 

forras: vallalkozo.info 

 

 

 

 

 

Pénz, de honnan?  
Építs digitális vállalatot!  
Konferenciasorozat a régiókban, roadshow 

Közép-Magyarország Régió – Budapest 
 

 

Kamatmentes új hitelek fejlesztésre.  A digitális fejlődés kényszerében jól jönnek az olcsó 
források. 
A Pénz, de honnan? roadshow-n a fejlesztési források, befektetési lehetőségek ismerteté-
sén túl megoldásokat kínálunk a digitalizáció uralta világgal lépést tartáshoz, a munkaerő-
problémákra és az eredményes cégutódlásra. 
A pénzszerzés legújabb lehetőségeinek bemutatásán túl hangsúlyosan foglalkozunk a fej-
lesztés irányával. Ami nem más, mint a negyedik – digitális – ipari forradalom diktálta „kény-
szer”: az információs technológia, és az automatizálás összefonódásából eredő gyár-
tási módszerek és a szervezeti működés gyökeres átváltozása.  
A pályázati és rendkívül olcsó hitelforrások, valamint a befektetői tőke is a fejlődést választó 
cégekre vár. Már a pénz keresi a kkv-kat és nem fordítva. A konferencián házhoz jön a kínai 
befektető is. 
  
Időpont:   2018. november 29. (csütörtök) 9.30– 14.20 

Helyszín: Budapest, The Experience Center, Szentmihályi út 171. 3. emeleti  
                 konferenciaterem 
Ingyenes részvétel, csak regisztrációhoz kötött! 
 

Részletes programról bővebben itt olvashat. 

 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penz-de-honnan-23/
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 
 
VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.  

 

 

 

 

Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 
 

Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 
tanácsadónknak: 

Dankó Tibor 
Tel: 20/947-4282 

                 e-mail: iwt@t-online.hu 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 


