
Tisztelt Autójavítást Végző Vállalkozás! 

 

Rendszeresen, heti frissítéssel készítjük Önöknek a vállalkozásuk hatékony 

működtetéséhez elengedhetetlen információkat. 
 

Bővebb információért írja be a böngészőjébe a híranyagok végén található linket. 

 

 

 

 

 

Vámszakértő segítségével válaszoltak arra kérdésre, hogy a teljesítést megelőzően kiállíthatja-

e a számlát a magyarországi adóalany a román partnerének? 

[Számlakiállítás teljesítés előtt - (2021.09.25) - www.adozona.hu] 

 

 

Új pályázati lehetőség nyílt meg a cégek számára, amely nagy lehetőségekkel kecsegtet a 

bővítést tervező vállalkozóknak. Azok a kkv-k igényelhetik a forrásokat, amely Magyarország 

kevésbé fejlett régióiban tevékenykednek. A kapacitások bővítésére és a munkavállalói 

létszám növelésére vissza nem térítendő támogatásra nyújthatják be pályázataikat 13,7 

milliárdos keretösszegig a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az igénylés vállaláshoz kötött. 

Azok kaphatják meg, akik vállalják, hogy a működő vagy újonnan létrehozott telephelyükön 

legalább 3, de legfeljebb 25 munkavállalóval kívánják bővíteni vállalkozásukat augusztushoz 

képest.  

[Új pályázat nyílt meg a cégek előtt – nagy lehetőség a bővítést tervezőknek - (2021.09.27) - 
www.piac-profit.hu][Alkalmazottakra kaphatnak pénzt kisvállalkozások - (2021.09.27) - 
www.hirado.hu][ITM-államtitkár: kapacitásbővítő pályázatra jelentkezhetnek a kkv-k - 
(2021.09.27) - www.webradio.hu][Kapacitásbővítő pályázatra jelentkezhetnek a kkv-k - 
(2021.09.27) - www.magyarhirlap.hu] [Eldördült a startpisztoly: 13,7 milliárdra pályázhatnak 
a kkv-k - (2021.09.27) - www.vg.hu 
 
 

Az október ötödikei tájékoztatója szerint októbertől kezdődően a NAV ezentúl az elektronikus 

tárhelyen keresztül értesítést küld, ha valami probléma adódik az online számlákkal, azaz, ha 

sikertelenné válik az adatfeltöltés. Sokszor előfordult már korábban, hogy hiba miatt az online 

adatszolgáltatás sikertelen volt, erről azonban a cégek csak későn vagy egyáltalán nem is 

szereztek tudomást.  

[Az adóhatóság ezentúl értesítést küld, ha probléma van az online számlákkal - (2021.10.11) - 
www.hirlevel.egov.hu] 
 

 

A családok a jövő év eleji szja-visszatérítéseket adósságaik rendezésére, törlesztésre is 

költhetik. Szakértők szerint ennek a kifizetése 600 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. 

Ez önmagában tovább erősítheti az inflációs nyomást, illetve 1,5%-hal növelheti az 

államadósság mértékét. Ezt a pénzt azonban sokan nem tudják szabad felhasználásra 

elkölteni, mert jelentős része az összegnek a hitelmoratórium alatt felhalmozódott adósság 

mérséklésére irányul majd.  

[Törlesztésre költhetik a családok az adó-visszatérítést - (2021.10.11) - www.vg.hu] 
 

http://www.pressreflex.hu/text.php?admin=0&usercode=106&article_code=53d9df59b4764d282a770d7afc740718
http://www.pressreflex.hu/text.php?admin=0&usercode=106&article_code=9965eb5401f313d88952647b853631e0
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http://www.pressreflex.hu/text.php?admin=0&usercode=106&article_code=62184061f346fcdc5c7a97f51bbe413e
https://hirlevel.egov.hu/2021/10/11/az-adohatosag-ezentul-ertesitest-kuld-ha-problema-van-az-online-szamlakkal/
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/torlesztesre-kolthetik-a-csaladok-az-ado-visszateritest?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator


A Wallis Automotive Europe adatai szerint ebben az évben 80%-kal többen próbálták ki az 

elektromos kisáruszállító járműveket a tavalyi évhez képest, ezzel ugrásszerűen megnőtt az 

érdeklődés irántuk. 2022-re számos cég részben, vagy akár a teljes flottát nézve 

villanyautókra szeretné cserélni haszongépjárműveit. 

 [Ugrásszerűen nő az érdeklődés az elektromos kisáruszállítók iránt - (2021.10.09) - 
www.autoblog.hu] 
 

 

A szja-visszatérítések során, ahol a NAV nem tudja megállapítani, hogy kinek jár a 

visszatérítés, ott ez nem fog automatikusan megtörténni, azonban ez nem jár semmilyen 

hátráltató következménnyel. A NAV vezetője beszámolt arról, hogy kinek milyen feladata 

lesz a visszatérítés kapcsán, így a hatóság tevékenységei is bemutatásra kerültek. 

[Szja-visszatérítés: nagy dolgokra készül a NAV - (2021.10.12) - www.portfolio.hu] 
 

 

 

https://www.autoblog.hu/zold_auto/ugrasszeruen-no-az-erdeklodes-az-elektromos-kisaruszallitok-irant/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211012/szja-visszaterites-nagy-dolgokra-keszul-a-nav-504816

