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NEM ÉLNEK A KEDVEZMÉNNYEL A KKV-K

Az árbevétel

20
százalékát
teheti
ki a k+f
költség

Nemzetközi szinten is kiemelkedő a hazai kutatás-fejlesztési (k+f) tevékenységgel összefüggő adókedvezmények
köre. A vállalatok ilyen jellegű költségeiket több adónemben is leírhatják, idén ráadásul tovább bővült a lehetőségek köre, hiszen a helyi iparűzési adó alapja is csökkenthető a k+f tevékenység közvetlen költségével – közölte a
Deloitte Zrt. A nemzetközi tapasztalatok szerint iparágtól
függően akár a teljes árbevétel 20 százalékát is elérheti
a társaságok k+f tevékenységhez kapcsolódó, elismert
költségeinek aránya. Ez az arány akár Magyarországon is
hasonló lehet, ám a vállalatok a kutatás-fejlesztés kapcsán
felmerülő lehetőségeknek, így az ezzel összefüggő adókedvezményeknek is gyakran csupán a töredékét használják ki – mondja Kövesdy Attila, a Deloitte adóosztályának
vezetője. Ennek oka, hogy sok vállalkozás nincs tisztában
azzal, pontosan mi is számít k+f-nek. A kérdés eldöntésében segítséget jelenthet az OECD úgynevezett Frascati
kézikönyve, amely iparágakra bontva tartalmaz részletes
útmutatást az ilyen tevékenységek azonosításához.

VEZÉRCSERE A MEHIBNÉL
ÉS HÁROM NEMZETI PARKNÁL

A MUNKAVÁLLALÓK TÖBB MINT FELE KAP CAFETERIÁT

Lapunk információja szerint a tulajdonos Magyar Fejlesztési Bank (MFB) menesztette a Magyar Exporthitel
Biztosító Zrt. (Mehib) vezérigazgatóját, Szakács Tibort.
Az MFB hétfői közgyűlése a Mehib igazgatóságát mint
ügydöntő testületet megszüntette, tagjait visszahívta,
a vezérigazgatói posztra pedig Roncz Gábort választotta meg, aki az Atradius Hitelbiztosítótól érkezik.
Emellett a tíz nemzeti parki igazgatóságból három is új
vezetőt kap ma: Salamon Gábor aggteleki, Márkus Ferenc őrségi és Sándor István hortobágyi parkvezér Rácz
Andrástól, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és
természetvédelemért felelős helyettes államtitkárától
veheti át felmondólevelét. Az MTI-Eco szerint a 28 éve
a nemzeti parkoknál dolgozó, az Aggteleki Nemzeti
Parkot 13 éve vezető Salamon Gábort váratlanul érte
az indoklás nélküli menesztés. Rácz szerint a nemzetipark-igazgatók munkaviszonyának megszüntetésekor
a jogszabály nem ad lehetőséget az indoklásra.

Egyre több a Startkedvezményes dolgozó

Magyarországon a munkavállalók több mint fele kap béren kívüli
juttatást, az idei első negyedévben 42 százalékuk nem részesült
ilyenben, a második negyedévben pedig a válaszadók 39 százaléka
számolt be ugyanerről – derül ki a Workania felmérésének legfrissebb
adataiból. Az idei első hat hónapban
a leggyakoribb juttatás a munkába
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17, illetve 18 százaléka használhatta
céges telefonját magáncélokra is az
első, illetve a második negyedévben. A munkáltató által finanszírozott
képzéseken a munkavállalók 14 százaléka vehetett részt az első, 17
százalékuk a második negyedévben. A pozíciók szerinti összehasonlításból az derül ki, hogy a vállalati hierarchia csúcsa felé csökken
azoknak az aránya, akik semmilyen béren kívüli juttatással nem számolhatnak, a segédmunkások 60 százaléka semmilyen egyéb juttatást
nem kap – írta az MTI-Eco.

Lépcsőzetes fizetés véd
a lánctartozás növekedésétől

▶ Fedezetkezelő helyett működőképes megoldást kínál a

köztársasági elnöki aláírásra váró közbeszerzési törvénymódosítás – mondta a Napinak Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének alelnöke.

A válság hatására – a járulékkedvezmény ellenére is – visszaesett a
Start kártyákkal foglalkoztatható pályakezdők és egyéb hátrányos munkapiaci helyzetű munkavállalók iránti igény. A 2005-ben eredetileg a
pályakezdők elhelyezkedésének támogatására létrehozott Start program

MARTON SZILVIA

évre szól, amelyből első kilenc hónapban 10, a következő három hónapban pedig 20 százalék a járulékfizetési kötelezettség. Sokan hiába
igényelték a pályakezdőkártyát, mivel a kedvezményeket nem tudták
teljesen kihasználni, főleg akkor, ha biztos munkalehetőség hiányában
váltották ki azt – épp ezért egy idő után már jó
előre felhívják a fiatalok figyelmét, hogy csak
konkrét állás birtokában kérjék azt. Jelenleg a
kiadott 164 ezer kártyából mindössze 64 ezer
érvényes. A Nemzetgazdasági Minisztérium
az adóhivatal adataira támaszkodó tájékoztatása szerint a munkaadók 2007-ben még havonta átlagosan több mint 31 ezer, 2008-ban
már közel 38,5 ezer, míg 2009-ben 37,2 ezer
pályakezdőt foglalkoztattak a kedvezmények
mellett. A legtöbb igénylő és kiadott kártya is a
főváros és Pest megye, valamint Borsod megyében található. A Start program kibővítése nem
volt sikeres, a tartós álláskeresők, kisgyerekesek
támogatására kidolgozott Plusz, valamint a tartós álláskereső 50 fölöttiek, rátosok és alacsony
iskolai végzettségűeknek szánt Extra program
kihasználtsága csak lassan bővült. Az igénylők
havi száma itt jócskán meghaladta az átlagosan
foglalkoztatottak számát. Tavaly átlagosan közel
18 ezer főt foglalkoztattak a Start Plusz kártyával,
keretében az APEH adatai szerint 164 ezer fiatal, köztük 64 ezer felsőfo- vagyis itt egyáltalán nem érződött a pályakezdőknél tapasztalt visszaesés,
kú végzettségű váltotta ki a kártyát. Az elmúlt években kisebb-nagyobb noha azonos az igénybe vehető kedvezmény.
ingadozások mellett nagyjából 30-40 ezer körül alakult a kiadott kártyák
A legnagyobb kedvezményt biztosító Start Extra programban a munszáma, e tekintetben az idei első félév 15,5 ezres száma nem jelentene káltató az első évben mentesül a járulékfizetés alól, ha a kedvezményezett
kiugróan rossz adatot, ám a foglalkoztatottak minőségében komoly vál- körből választ új alkalmazottat, míg a második évben mindössze 10 szátozás történt. Az APEH adataiból ugyanis látszik, hogy a tapasztaltabb zalék a munkabér után fizetendő közteher. A kártyához kapcsolódó Start
dolgozók, illetve a nagyobb kedvezményt biztosító programban foglal- régióprogramban pedig ha a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben vagy
koztathatók továbbra is keresettek – eközben pedig az eredeti célszeg- településeken lakó, rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkavállaló
mens, a pályakezdők száma mérséklődött.
foglalkoztatását vállalja a munkáltató, akkor három év továbbfoglalkozA program keretében
tatási kötelezettség mellett három évig járulékfizetés
az első évben csupán 10, A START KÁRTYÁVAL FOGLALKOZTATOTTAK
nélkül alkalmazhatja a kártya birtokosát. A program
a második évben pedig SZÁMÁNAK ALAKULÁSA ÉV VÉGÉN
három éve alatt közel 32 ezren váltották ki a Start Extra
20 százalék járulékot kell (EZER FŐ)
kártyát, idén az első félévben többen (12,2 ezren), mint
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a munkáltatók, idén márciusban pedig több mint 8,2
–
1,225
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8,661
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tal foglalkoztatása esetén Összesen
20,313
41,345
59,197
66,080
63,737 ezerét, miközben alig 970 főt alkalmaztak a Start régióa járulékkedvezmény egy Forrás: APEH
program keretében.
KISS MELINDA KATALIN

Büntetőjogi eljárás elé néz Simor?
Nem könnyű jegybanki veze- a fizetéscsökkentés jogi útra
tőnek lenni manapság Közép- terelését mérlegelik, mivel azt
Európában, de Simor András indokolatlan beavatkozásnak
helyzete különösen nehéz – írta tartják. A lap megkeresésére a
tegnapi számában a The New kormányszóvivő nem kommenYork Times. A lap kiemeli:
tálta a kabinetnek
a kormány az MNB elnöa jegybank elnökét
két hibáztatja a gazdaság
érintő álláspontját.
rossz állapotáért, ezenfelül
Simor András
75 százalékkal csökkendémonizálása és az
tette fizetését. Folyamatos
IMF-fel való szakítámadások kereszttüzében
tás ugyan a tömemilliárd
áll a jegybankár ciprusi
gek megelégedésére
dollár
adósságot kell
offshore befektetései miszolgálhat – főként
jövőre
att és egyes értesülések
a helyhatósági vámegújítani
szerint egy büntetőjogi
lasztások előtt –, de
eljárás indításának leheez a magatartás eltőségeit latolgatják annak ér- idegenítheti Magyarországtól
dekében, hogy lemondassák. A európai szövetségeseit és a külper tárgya azonban még nem földi befektetőket. A kormány
tisztázott, és Simor úgy véli, intézkedéseinek hatására nő az
hogy a vádnak semmilyen alapja esélye annak, hogy az ország
nincs. Brüsszelben ugyanakkor nem tudja tartani a deficitcélo-

30

Az építőipari szakma által jogszabály, amit elvileg az
kivitelezhetetlennek és alkot- építési törvény módosításáig
mányellenesnek minősített kötelező lenne alkalmazni.
építtetői fedezetkezelő helyett
Az alelnök az ágazat számálépcsőzetes fizetés bevezeté- ra fontos módosítások közé
sével szab gátat a lánctartozás sorolja, hogy a kis- és közepes
növekedésének a közbeszer- vállalkozások ezentúl részzési törvény múlt heti módo- ajánlatokat is tehetnek a kisítása. Az új rendszerben a ge- írásokra. Könnyebbség a piaci
nerálkivitelezővel szerződéses szereplőknek, hogy az ajánlatkapcsolatban lévő alvállalkozó kérési szakaszban még nem
a számláján részletezi a
kell eredeti igazolásokat
munkában részt vevő
benyújtani, és jelentős
alvállalkozókat és az
előrelépés az is, hogy
általuk végzett munha a versenyben csak
ka értékét is – ezt fiegy ajánlat marad,
zeti ki 15 napon belül
akkor azt is el kell bíelső lépésben a megbírálni – nincs szükség
zó. Második lépésben
a közbeszerzési ela generálkivitelező
járás megismétlékapja meg a neki
sére. Kifejtette, a
járó összeget 15
módosítás elfoKOJI LÁSZLÓ
napon belül akgadható szintre,
kor, amikor igamaximum 5-5
zolja, hogy átutalta a vele köz- százalékra csökkentette a telvetlenül szerződéses kapcso- jesítési és a jó teljesítési garanlatban lévő alvállalkozók díját. ciák mértékét. A feltétel nélküli
Ez a megoldás elfogadható az bankgarancia érvényesítésével
Építési Vállalkozók Orszá- kapcsolatban azonban egygos Szakszövetsége (ÉVOSZ) előre folynak az egyeztetések
számára – hangsúlyozza Koji – tette hozzá a Koji László. A
–, a szövetség ugyanis töb- korrupcióellenes intézkedések
bek között azt kifogásolta a közül kiemelte az ajánlatok
fedezetkezelővel kapcsolatos, ajánlattevők általi megismerimmár hatályon kívül helye- hetőségét, valamint azt, hogy a
zett szabályozásban, hogy a kamarák és az érintett szakmai
generálkivitelezőnek az egész érdekképviseleti szervek – közalvállalkozói láncért felelős- te az ÉVOSZ – is indíthatnak
séget kellett volna vállalni. jogorvoslati eljárást. Fontos
Ugyanakkor – emelte ki az változás, hogy ezentúl nem kell
ÉVOSZ alelnöke – a magánbe- hivatalos közbeszerzési tanácsruházásoknál 1,2 milliárd fo- adót és átláthatósági biztost
rint fölött még érvényben van alkalmazni.
SZEPESI ANITA
a fedezetkezelőre vonatkozó

ADATSAROK – BELFÖLD

kat és emelkedni fog a GDP 80
százalékára rúgó államadósság.
Ez pedig könnyen egy a görögországihoz hasonló pénzügyi
válságba taszíthatja az országot
a jövő év elején, amikor is közel
30 milliárd dollár adósságot
kell megújítani – figyelmeztet
a The New York Times. A lap
megjegyzi, hogy Orbán Viktor
az első olyan európai vezető, aki
megkérdőjelezi a görög válság
kirobbanása óta a költségvetési
szigorítás és a strukturális reformok szükségességét.
A Nomura lapnak nyilatkozó
egyik elemzője úgy véli: a befektetők hisznek abban, hogy
Magyarország és az EU dűlőre
jut, de nem valószínű, hogy az
unió belemenne a tárgyalásokba
az IMF nélkül.
NAPI

KONJUNKTÚRAINDEXEK
Elnevezés

Pályázati felhívás
A VIT Nyugdíjpénztár
pályázatot ír ki a Budapest VII.,
Akácfa u. 60. alatt található
automata rendszerű

Legutóbbi időszak

Érték

2010. július

53,50 százalék*

2010. II. negyedév

172,90 százalék

GKI fogyasztói bizalmi index

2010. június

–23,40 százalék***

GKI üzleti bizalmi index

2010. június

–9,20 százalék***

Beszerzési menedzserindex (BMI)
GfK Hungária és BCE fogyasztói bizalmi indexe

parkolóház bérletére.

HVG–Kopint-Tárki gazdasági közérzet indexe*

2010. II. negyedév

41,10 százalék

Az írásos pályázati anyagot 2010.
augusztus 16. 12.00-ig a Pénztár
székhelyére (1072 Budapest, Nyár
utca 12.) kell eljuttatni. A pályázatot
megvásárlók részére 2010. augusztus
9-én előre egyeztetett időpontban
személyes konzultáció lehetőségét
biztosítjuk.

K&H kkv bizalmi index

2010. II. negyedév

6,00 százalék*

Kopint-Tárki konjunktúrabarométer

2010. II. negyedév

47,50 százalék*

A részletes pályázati kiírás 200 000,–
Ft+áfa pályázati díj megfizetését
követően átvehető a Pénztár
székhelyén. További tájékoztatás a
+36 1 478-4009 telefonszámon, illetve
a toth.istvan@vitnyp.hu e-mail-címen.

VIT Nyugdíjpénztár

*az érték 0 és 100 között mozoghat, **a 2004-es átlaghoz viszonyítva, ***az érték –100 és +100 között mozoghat
Forrás: Napi-gyűjtés

A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói és a Rudas
Közgazdasági Szakközépiskola diákjai a CIB Bank Zrt.
támogatása révén olvassák lapunkat.
A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi
Karának hallgatói a K&H Közgazdászképzésért Alapítvány
támogatása révén olvassák lapunkat.

