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Az adóhatóság tájékoztat
Szerdán előadást tartottak az idei törvényi változásokról a kamaránál
DUNAÚJVÁROS A Duna-
újvárosi Kereskedelmi és
Iparkamara idén is meg-
szervezte az aktuális adó-
változásokról szóló tájé-
koztató előadást a NAV te-
rületileg illetékes szakem-
bereinek részvételével.

A kamara konferenciaterme a
szerdai előadáson is megtelt
érdeklődőkkel, a rendezvé-
nyen a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Közép-dunántúli Tájé-
koztatási Osztályának munka-
társai tartottak előadásokat. A
személyi jövedelemadó tör-
vényt érintő módosításokról
dr. Gellér Máté , a járuléko-
kat, hozzájárulásokat, szociá-
lis hozzájárulási adót érintő

módosításokról Holl Katalin ,
az általános forgalmi adó tör-
vényt érintő változásokról
Horváth Krisztián , a társasági
adót, kisvállalati adót érintő
módosításokról Krár Anna

Aurélia , az illeték, környezet-
védelmi termékdíj, illetve a
népegészségügyi termékadó
törvényt érintő változásokról

Szabó Zoltán Istvánné , az új
adóeljárási szabályozásról dr.

Mátés Zoltán beszélt. A
résztvevőknek attól sem kel-
lett félni, hogy a hatalmas in-
formációmennyiséget nem si-
kerül megfelelően rögzíteni,

hiszen a regisztráció alapján
az előadások anyagát elektro-
nikus levélben is megkapják.

A városi kamara kérésére a
NAV munkatársai készítettek
egy részletes összeállítást az
idei adóváltozásokról, melyet

az érdeklődők hamarosan
kézbe vehetnek a helyi kama-
ra 2018-as kiadványában. A
brossúra hasonló formában
nyújt majd a vállalkozások
számára hasznos információ-
kat, mint az előző években.

RÖVIDEN

Felkészülés
adatvédelemre
Az Európai Unió által elő-
írt, új általános adatvédel-
mi rendelet (GDPR) 2018.
május 25-én lép hatályba.
Az érintettek, vállalkozá-
sok számára igen rövid
már a felkészülési idő, a
Dunaújvárosi Kereskedel-
mi és Iparkamara második
alkalommal szervez a té-
mában tájékoztatót 2018.
február 15-én, csütörtökön
14 órától székházának (La-
tinovits Z. u. 10.) konfe-
renciatermében. A témáról
dr. Farkas Tamás adatvé-
delmi szakjogász, ISO
27001 auditor, a Magyar
Adatvédelmi Tudatossá-
gért Társaság (MADAT)
elnöke tart előadást. A két-
szer negyvenöt perces tájé-
koztató témakörei: az adat-
védelem alapfogalmai,
alapvető jogszabályi válto-
zások, a GDPR alapelvei,
jogalapok, az érintettek jo-
gainak érvényesülése, az
adatkezelés követelmé-
nyei. Az előadáson való
részvétel feltételeiről, az
előzetes regisztráció mód-
járól a helyi kamara hon-
lapján (www.dkik.hu) tájé-
kozódhat!

EKÁER a
gyakorlatban

Az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer (EKÁER)
használata során felmerülő
gyakorlati kérdésekről, az
adóellenőrzésre való
felkészülésről tartanak
előadást a városi kamara
székházában 2018. február
21-én, szerdán 13.30-tól, a
témáról Kneitner Lea

okleveles és igazságügyi
adószakértő beszél majd.
Ajánlja az előadást
mindazon gyakorló vagy
kezdő szakembereknek,
akik a gyakorlatban az
EKÁER rendszert nap,
mint nap használják,
szeretnék megismerni az
EKÁER rendszerrel
kapcsolatos adóellenőrzési
eljárást is, illetve a 2016.
augusztus 1-től és 2016.
október 13-tól életbe lépett
szabályokat, valamint az
EKAER rendszer
összefüggéseit a céges
folyamatokkal, így
felkészülten szeretnék
várni az EKAER
adóellenőrzést. Az előadás
ezen főbb problémákra
összpontosít, kiemelve a
jogszabályok elméleti
rendelkezéseit, azok
értelmezését, és bemutatja
egyúttal a gyakorlati
alkalmazás során
felmerülő megoldási
lehetőségeket is kiemelve
az adóellenőrzési eljárást. •
A tájékoztató kitér a 2017-
es adóellenőrzések
ismertetésére (útközbeni,
telephely és utólagos
ellenőrzések közötti
különbség),
jegyzőkönyvek
ismertetésére, a gyakorlati
bírságtételek bemutatására,
jegyzőkönyvek észre
vételezésére, ellenőrzés és
a képviselet kérdéseire. Az
előadás keretében
lehetőség nyílik egyedi
problémák, kérdések
megfogalmazására, és az
előadóval történő
megvitatására is.

Az adóváltozásokról szóló előadásokon teltház volt a kamaránál

Hamarosan
megjelenik a

kamara 2018-
as információs

kiadványa

A személyi jövedelemadó törvényt érintő módosításokról dr. Gellér Máté beszélt a jelenlévőknek

Értékes tombolanyeremények
A bevételből idén is közcélt támogat a helyi kamara elnöksége
Már csak korlátozott szám-
ban kaphatók jegyek a
2018. február 3-ai Vállal-
kozók Báljára, tehát ha
nem akar lemaradni a ran-
gos eseményről, mielőbb
keresse fel a városi kamara
irodáját!

Az idén nyolcadik alkalommal
megrendezésre kerülő ese-
ményt a már korábbi években
megszokott, bevált elemeket
megtartva szervezi meg febru-
ár 3-ára, szombatra a helyi ka-
mara. A helyszín a Campus
Aréna, a finom ételeket, italo-
kat a Campus Étterem bizto-
sítja, a színvonalas díszítésért
az Ibolya Virág a felelős. Eb-
ben az évben a sztárfellépő Ta-

kács Nikolas , akit az X-Faktor
televíziós tehetségkutató ver-
senyen ismert meg az ország,
majd dalaival, lemezeivel,
koncertjeivel lett még ismer-
tebbé, kedveltebbé, így példá-
ul a városban a karácsonyi
rendezvénysorozat idején is
több sikeres koncertet adott. A
tánchoz a bálozók kedvét latin
zenéjével a Gipsy Kings Tri-
bute Együttes és Tánckar hoz-
za majd meg, a Digitál Együt-
tes hagyományos részvétele
pedig biztosítja az egész estés
jó hangulatot.

Az éjfélkor megrendezésre
kerülő tombolasorsoláson
idén is nagyon értékes aján-
dékok várják a sorsjegyek vá-
sárlóit. A városi kamara el-
nökségének döntése értelmé-
ben a 2018. évi Vállalkozók
Bálja tombolabevételével a
szakmai világversenyeken
részt vevő fiatal szakemberek,
valamint szakképző iskolai
tanulók versenyre való felké-

szülését, illetve a dobogós he-
lyezés elérése esetén az erköl-
csi elismerés mellett részükre
ünnepélyes keretek között át-
adott emléktárgy finanszíro-
zását támogatja. Díjazásban
részesíti továbbá a Szakma
Kiváló Tanulója országos
döntőjén kiemelkedő ered-
ményt elérő tanulókat. A díja-
zottak személyéről és a díja-
zás mértékéről a Dunaújváro-
si Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöksége dönt.

A tombolaajándékok fela-
jánlói idén is kitettek magu-
kért. A legértékesebb nyere-
mény a Faragó Klíma felaján-
lása, egy 185 ezer forint érté-
kű Panasonic inverteres klí-
maberendezés. A Karsai Mű-
anyagtechnika Holding Zrt.
hagyományos módon egy
családi nyaralást ajánlott fel:
hat éjszaka Balatonszemesen
két felnőtt és két gyermek ré-
szére. A Hankook Tire idén is
egy gumiabroncs szettel (100

ezer forint értékig) járult hoz-
zá a tombolasorsoláshoz. A
Széchenyi Pékség Desszert
Laborja is a nagy értékű aján-
dékot felajánlók közé lépett.
Emellett vonzó, értékes aján-
dékok felajánlói a Bartók Ka-
mara Színház és Művészetek
Háza, a Captivity.hu, a Cor-
ner Trade Kft., a Csokiss Ma-
nufaktura, a Dunaújvárosi
Hírlap, a Humán-Pszicho
2002 Nonprofit Kft., az Ibo-
lya Virágüzlet, az IMV Iroda-
szer Kft., az InfoDunaújvá-
ros, a Kiskohász étterem, a
Momert Zrt., a MyGymstic
Dóci Zsuzsival, a Pannon Ok-
tatási Központ Magángimná-
zium. A tombolasorsolás te-
hát bőven kínál majd izgal-
mat, az idei bál pedig kelle-
mes, színvonalas kikapcsoló-
dást, szórakozást, és lehetősé-
get a helyi gazdaság szereplői
közötti közösségépítésre. Így
idén is a rendezvényen adják
át az Év Vállalkozása Díjakat.

Fehér asztalok melletti beszélgetések a tavalyi bál kezdetekor

Európa-bajnokság
Budapesten
A városi kamara támogatja a felkészülést
Január végéig még lehet
jelentkezni a Budapesten
szeptember 26-28-án meg-
rendezésre kerülő Euro-
Skills versenyre, a szakmák
Európa-bajnokságára.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara és az adott ver-
senyszám szakmai támogató-
ja együttesen várja azoknak a
fiatal szakembereknek, szak-
középiskolásoknak, végzős
szakiskolai tanulóknak, tech-
nikusoknak, főiskolai és
egyetemi hallgatóknak a je-
lentkezését, akik szívesen
megmérettetnék tudásukat
szakmájukban a fiatal szak-
emberek Európa-bajnoksá-
gán, a EuroSkills Budapest

2018 versenyen. A városi ka-
mara a versenyre való felké-
szülést támogatja, elismeri a
sikeres szereplést (lásd a bál-
ról szóló cikkünket!). Az
alábbi szakmákban várják a
jelentkezőket: villanyszerelő,
kőműves, szépségápoló, sza-
kács, szárazépítő, víz-, gáz-,
és fűtésszerelő, kirakatrende-
ző, kőfaragó, grafikus, ruhai-
pari technikus, kertépítő, bá-
dogos, mezőgazdasági gép-
szerelő. Olyan fiatalok jelent-
kezhetnek a versenyre, akik
1993. január 1. után születtek,
de a jelentkezéskor 18. életé-
vüket már betöltötték. Jelent-
kezni 2018. január 31-ig lehet
a www.skillshungary.hu olda-
lon online.

Mesterképzés indul
A városi kamara szervezé-
sében ismét támogatott
mesterképzés, -vizsgáztatás
indul, jelentkezni február
végéig lehet!

A Dunaújvárosi Kereske-
delmi és Iparkamara 2018-
ban ismét, immár negyedik
alkalommal szervez mester-
képzést és -vizsgáztatást a he-
lyi vállalkozók részére. A 180
órás támogatott képzés kere-
tében lehetőség van 80 száza-
lékos támogatással a mester-
vizsga megszerzésére.

A képzés és vizsgáztatás
fajlagos költsége 300 ezer fo-
rint, amelyből 60 ezer forintot
kell önerőként megfizetni, a
fennmaradó részt a kamara

szakképzési és felnőttképzési
pályázati programja finanszí-
rozza.

A mestervizsga célja, hogy
biztosítsa: a magasabb szak-
mai minősítés elérésének le-
hetőségét, a tanulók képzésé-
hez szükséges, magas szintű
szakmai és pedagógiai isme-
retek elsajátítását, a vállalko-
zás indításához, sikeres mű-
ködtetéséhez szükséges isme-
retek elsajátítását, a vállalko-
zó mesterjelölt eleget tehes-
sen az egyes szakmákban, a
vonatkozó jogszabályokban
meghatározott működési fel-
tételeknek. További részletek,
információk, jelentkezési lap
a kamara honlapján
(www.dkik.hu).


