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Csatlakozzon 
az Európai Szolidaritási Testülethez! 

Az Európai Szolidaritási Testületet azzal a céllal hozta létre az Európai 
Unió, hogy a fiataloknak lehetőséget teremtsen arra, hogy saját 
hazájukban vagy más országokban a közösség érdekeit szolgáló 
önkéntes vagy szakmai projektmunkákban vegyenek részt. Az Európai 
Szolidaritási Testület lehetőséget hivatott biztosítani a 18–30 éves fiatalok 
számára, hogy egy projekt keretében önkéntesként, gyakornokként, 
tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy álláshelyen 2–12 hónap 
közötti időtartamra elhelyezzék őket. A projektekben való részvétel alsó 
korhatára 18 év. A cél, hogy 2020 végéig 100 000 fiatal csatlakozzon az 
Európai Szolidaritási Testülethez. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/eu-
solidarity_hu 
 
Regisztráció: 
https://europa.eu/youth/SOLI
DARITY_hu 

 

 HÍREK 

Magyar díjazott a digitális készségeket 
 legjobban fejlesztő európai projektek között 

Az Európai Bizottság kiosztotta a Digitális Készségek Díj 2016. évi négy 
nyertesének járó jutalmakat. „A digitális készségek az iskolában” kategóriában 
a magyar Szövetség a Digitális Gazdaságért (IVSZ) projektje lett a nyertes, 
amely az Erzsébet táborok keretén belül egyhetes kódoló tábort szervezett 75 
kifejezetten hátrányos helyzetű 8-12 éves gyermekek részére 2016 
júliusában. Ezen felül 150 gyereknek nyílt lehetősége részt venni az IVSZ által 
szervezett egynapos digitális készséget fejlesztő workshopon.  

További információk: 
https://ec.europa.eu/
digital-single-
market/en/news/four-
outstanding-projects-
winners-european-
digital-skills-award-
2016 

 

Körkép az uniós és magyar KKV-k helyzetéről  
Az Európai Bizottság 2016. november 26-án tette közzé az 
európai KKV-k teljesítményét értékelő idei jelentését (SME 
Performance Review 2016), kiegészítve azt a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag (Small Business Act/SBA) 
megvalósításáról szóló országos összefoglalókkal. A 
tagállami ténylapok első fejezete a KKV-k szerkezetét mutatja 
be, a második fejezet pedig a tagállamok helyzetét elemzi az 
uniós átlaghoz viszonyítva minden egyes SBA szempont 
alapján. 
 
 
 

Teljes jelentés: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/business
-friendly-environment/performance-review-
2016_en  
Magyarország teljesítményét értékelő 
ténylap: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/
20302 

A Szakmai Készségek Európai Hete 
Az Európai Bizottság 2016. december 5. és 9. között első alkalommal rendezte 
meg a Szakmai Készségek Európai Hetét Brüsszelben és Európa-szerte. Több 
mint 750 eseményre került sor, ami jól mutatja, milyen döntő szerepet tölt be a 
szakképzés a készségek, a foglalkoztatás, az innováció és a versenyképesség 
előmozdításában. Az európai szintű események között szerepelt egy Európai 
Szakképzési Üzleti Fórum, egy felnőtt kompetenciákkal foglalkozó konferencia, 
a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége képviselőinek 
találkozója, a szakképzési kutatóközösség fóruma, a szakképzési, illetve 
szakmai felsőoktatási szolgáltatók fóruma, valamint az ágazati szakképzettség-
fejlesztési szövetségek és tanácsok fóruma is. 

További 
információk:  
http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-
16-4097_hu.htm 
 
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?langI
d=en&catId=1261#s
ection_event 
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További információk: 
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/internet-things-privacy-
security-workshop 
 

2017. január 13. Brüsszel 
Workshop: A dolgok internete  

– adatvédelem és adatbiztonság 
Szervezők: Európai Bizottság, AIOTI 

Helyszín: Avenue de Beaulieu 25 

További információk: 
http://ec.europa.eu/newsroom/easme/itemdetail.cf
m?item_id=36785&newsletter_id=201&utm_sourc
e=easme_newsletter&utm_medium=email&utm_c
ampaign=H2020%20Energy%20Efficiency&utm_c
ontent=Cities,%20regions,%20industry%20and%2
0banks%20to%20gather%20at%20the%20Energy
%20Efficiency%20Fina&lang=en 

 

2017. január 18-19. Brüsszel 
Városok, régiók, ipar és bankok együtt az 

energiahatékonyságért 
Szervező: EASME 

Helyszín: további információk hamarosan  
 
 

További információk: 
http://www.errin.eu/content/going-green-
seventeen-2017-0 

 
2017. január 19. Brüsszel 

Going Green in Seventeen 
Szervező: ERRIN 

Helyszín: Assembly of European Regions (AER), 
Rue d’Arlon 63-67  

 

További információk: 
http://eu-
ems.com/register.asp?event_id=2302 
 

2017. január 24. Brüsszel 
Mit jelent Európának Európa? 

Szervező: Forum Europe 
Helyszín: Steigenberger Wiltcher's 

71 Avenue Louise 
 

További információk: 
http://insist-project.eu/index.php/news-
events/events/insist-
events/eventdetail/35/116/creation-of-a-network-of-
mentors-dedicated-to-sme-owners-for-ensuring-
sustainability-multiplier-event 

 

2016. december 15. Brüsszel 9:00-14:00 
Insist projekt: KKV mentori hálózat a 

fenntarthatóság elősegítésére  
Szervező: Insist Projekt 

Helyszín: 42 rue de la Loi 
 

További információk: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eve
nts/2017/20170124-ecfin-
workshop/index_en.htm 
 

2017. január 24. Brüsszel 
Gazdasági workshop: a növekedés 

fellendítése  
Szervező: Európai Bizottság, DG ECFIN 

Helyszín: Európai Bizottság, Rue de la Loi 170 
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 ESEMÉNYEK 

További információk: 
www.eibreception.com/ 
 

2017. február 1. 18:00-20Brüsszel 
Európai Beruházási Terv – befektetés Európa 

jövőjébe 
Szervező: EIB, Európai Parlament 

Helyszín: Európai Parlament, Rue Wiertz 60 
 

További információk: 
 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/workshop-ict-standards-
public-procurement 
 

2016. január 24. Brüsszel 
IKT szabványok a közbeszerzésben 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://bruegel.org/events/achieving-inclusive-growth-
what-have-we-
learnt/?utm_source=Bruegel+Updates&utm_campai
gn=20789e277c-
The+Bruegel+Newsletter+%7C+Public+edition+1+D
ec&utm_medium=email&utm_term=0_eb026b984a-
20789e277c-278040245 

 

2017. január 26. Brüsszel 
A befogadó gazdaság felépítése –milyen 

alapokra építhetünk? 
Szervező: Bruegel 

Helyszín: Bruegel, rue de la charité 33 

További információk: 
http://energypolicysummit.eu/ 
 

2017. március 21. Brüsszel 
3. Európai Energia Csúcstalálkozó 

Szervező: European Business Summit 
Helyszín: Palais d'Egmont, 

 Place du Petit Sablon 8 bis  
 

További információk:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.event
s-and-activities-your-europe-your-say-2017 
 

Regisztráció: 

http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-
ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html 

 

2017. március 30-31. Büsszel 
Your Europe, Your Say 2017 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 Rue Belliard 
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H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások 
 
A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, 
technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák 
fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 
Az Internet of Things - European Platforms Initiative projektcsokor hét ilyen IoT projektet fog össze, 
közös céljuk az európai IoT ökoszisztéma növekedésének ösztönzése. A projektek számos ágazatot 
céloznak (pl. intelligens épületek és városok, környezet, energia, élelmiszer, egészségügy/életvitel, 
kereskedelem, gyártás, logisztika, közlekedés stb.) A hét projekt 5.5 millió euró 
értékű versenyfelhívás-sorozatot indít az elkövetkező hónapok során. A tényleges beadási határidőt a 
felhívások hivatalos oldalai közlik: 
 

2016.10.14 - 2017.01.13: INTER-IoT felhívás: http://www.inter-iot-project.eu/open-call 

2016.11.30 - 2017.02.28: symbIoTe felhívás: https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/ 
2017.02.01 - 2017.03.31: TagItSmart! felhívás: http://www.tagitsmart.eu/ 
2017.04.01 - 2017.június: BIGIoT felhívás: http://big-iot.eu/index.php/open-calls/ 
2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope felhívás: http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events/category/open-calls/ 
2017.09.01 - 2018. április: Agile felhívás: http://agile-iot.eu/ 
2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! felhívás: http://www.tagitsmart.eu/ 
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe felhívás: https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/ 
2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity felhívás: http://vicinity2020.eu/ 
  
További információk: 

http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-
161024?objectParentFolderId=9383 
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A héa-szabályozás egyszerűsítése az online értékesítő vállalkozások számára 

Az Európai Bizottság 2016. december 1-jén új szabályokat javasolt az unión belüli elektronikus 

kereskedelem és az online vállalkozások támogatására. Az áfát a célországban kellene majd befizetni 

az online értékesítés után, illetve egyszerűbbé válna az ezzel kapcsolatos ügyintézés is. Az Európai 

Bizottság közleménye szerint a javaslat lehetővé teszi,  hogy a fogyasztók és a vállalkozások - 

különösen az induló innovatív vállalkozások és a KKV-k - könnyebben vásároljanak és értékesítsenek 

árukat és szolgáltatásokat az interneten. 

 

Pierre Moscovici, a gazdasági ügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket 

nyilatkozta: „Az Unióban működő online vállalkozások arra kértek minket, hogy egyszerűsítsük az 

életüket. Az interneten külföldre értékesítő kis- és nagyvállalatok az új jogszabály-javaslatnak 

köszönhetően úgy teljesíthetnék héa-kötelezettségeiket, mintha saját országukban árusítanának. 

Vagyis kevesebb lenne az időveszteség, a bürokrácia és alacsonyabbak lennének a költségek. 

Emellett egyszerűsítjük a mikrovállalkozásokra és az induló vállalkozásokra vonatkozó szabályokat, 

lehetővé téve számukra, hogy könnyebben kiaknázhassák az új piacok nyújtotta lehetőségeiket. 

Javaslatunk következtében az európai kormányok heti 100 millió euró pluszbevételre tehetnek szert, 

amelyet a polgáraiknak nyújtott szolgáltatásokra fordíthatnak.” 

 

Az online héa-fizetések uniós szintű portáljának bevezetése (az egyablakos ügyintézés) révén 

jelentősen csökkennének a héa-követelmények teljesítésével kapcsolatos költségek, ami az Európai 

Unió egészében évi 2,3 milliárd euró megtakarítást jelentene a vállalkozások számára. Az új 

szabályok biztosítanák, hogy a hozzáadottérték-adót a végső fogyasztó tagállamában fizessék meg, 

így az adóbevételek méltányosabban oszlanának meg az uniós országok között. A javaslat továbbá 

elősegíti, hogy a tagállamok visszanyerjék az online értékesítés során keletkező hozzáadottérték-adó 

jelenleg évi 5 milliárd euróra becsült kiesését. Az előrejelzések szerint a kieső bevételek 2020-ra 

valószínűleg elérnék a 7 milliárd eurót. 

 

A javaslatok a hozzáadottérték-adóval és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos új 

megközelítést érvényesítik, valamint megfelelnek az „Európai digitális egységes piaci stratégiában” és 

az „Úton egy egységes uniós héa-övezet felé” elnevezésű cselekvési tervben az Európai Bizottság 

által tett kötelezettségvállalásoknak. 

 

Az online áru- és szolgáltatás-értékesítésre vonatkozó új héa-szabályozás: Jelenleg az internetes 

kereskedőknek minden olyan tagállamban héa-azonosítószámmal kell rendelkezniük, ahol árukat 

értékesítenek. Ezek a héa-kötelezettségek – amelyeket gyakran a határokon átnyúló elektronikus 

kereskedelem útjában álló egyik legnagyobb akadályként említenek – mintegy 8 000 euró költséget 

jelentenek a vállalkozásoknak minden olyan uniós országban, ahol értékesítést folytatnak. Most arra 

teszünk javaslatot, hogy a vállalkozások az online egyablakos héa-ügyintézés segítségével egyetlen, 

egyszerű negyedéves héa-bevallást tegyenek az egész Unióban. Ez a rendszer már létezik és 

sikeresnek bizonyult az olyan elektronikus szolgáltatások értékesítése esetében, mint például a 

mobilalkalmazások; 2015-ben több mint 3 milliárd euró héá-t szedtek be a rendszer révén. A 

vállalkozások adminisztratív terhei elképesztő mértékben – 95 %-kal – fognak csökkenni, az uniós 

vállalkozások összes megtakarítása 2,3 milliárd eurót, a tagállami héa-bevételek növekedése pedig 

7 milliárd eurót tesz majd ki. 
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_hu.pdf


 

 

 

 

A mikrovállalkozásokra és az induló innovatív vállalkozásokra vonatkozó egyszerűsített héa-

szabályozás: Az online értékesítés tekintetében új 10 000 eurós éves küszöbérték kerül bevezetésre, 

amely alatt a határon túl értékesítő vállalkozások továbbra is alkalmazhatják a hazájukban megszokott 

héa-szabályokat. Ez Unió-szerte 430 000 vállalat számára könnyíti meg a héa-szabályok betartását, 

ami a határon túl kereskedő összes mikrovállalkozás 97 %-ának felel meg. A második új, 100 000 

eurós éves küszöbérték a kkv-k életét könnyíti meg a hozzáadottérték-adó tekintetében; e cégek 

egyszerűsített szabályok segítségével állapíthatják meg ügyfeleik lakóhelyét. A küszöbértékeket már 

2018-tól alkalmazhatnák az elektronikus szolgáltatásokra, 2021-től pedig az online termékekre. 

További egyszerűsítések lehetővé tennék, hogy a legkisebb vállalkozások a hazájukéhoz hasonló, 

ismerős héa-szabályokat alkalmazzanak, például a számlaadási kötelezettségek és a nyilvántartás-

vezetés tekintetében. Minden esetben az az adóhatóság lesz az elsődleges kapcsolattartó pont, ahol 

a vállalkozás székhelye található, és az egyes tagállamok értékesítéskor többé nem fogják ellenőrizni 

a vállalkozásokat. 

 

Az Unión kívülről eredő héa-csalás elleni fellépés: Az Unión kívülről behozott, 22 eurónál 

csekélyebb értékű, kis szállítmányok jelenleg héa-mentesek. Mivel évente nagyjából 150 millió 

csomagot importálnak héa-mentesen az Unióba, ez a rendszer lehetőséget ad a tömeges csalásra és 

visszaélésre, jelentős torzulásokat okozva az uniós vállalkozások kárára. Először is az uniós 

vállalkozások egyértelmű hátrányba kerülnek, mivel harmadik országbeli versenytársaikkal szemben 

az első értékesített euró centtől kezdve kötelesek héá-t alkalmazni. Másodsorban az import 

dokumentációban, az említett héa-mentesség kihasználása céljából következetesen alulértékelik vagy 

helytelenül írják le a behozott nagy értékű árukat, például az okostelefonokat és táblagépeket. A 

Bizottság ezért úgy döntött, hogy megszünteti e kivételt. 

 

A nyomtatott kiadványok adózási szabályainak kiterjesztése az elektronikus könyvekre és 

újságokra: A hatályos szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok a nyomtatott kiadványokat, 

például a könyveket és az újságokat kedvezményes adókulccsal vagy egyes esetekben rendkívül 

kedvezményes, illetve nulla százalékos adókulccsal adóztassák. Ugyanezek a szabályok kizárják az 

elektronikus kiadványokat, vagyis ezeket a termékeket általános héa-mértékkel kell adóztatni. Ha az 

összes tagállam elfogadja az új szabályozást, azzal a tagállamok – nem kötelesek ugyan, de – 

összehangolhatják az elektronikus és a nyomtatott kiadványokra vonatkozó adókulcsokat. 

 

Következő lépésként a jogalkotási javaslatokat konzultáció céljából az Európai Parlament elé, illetve 

elfogadás céljából a Tanács elé terjesztik. 

 
Héára vonatkozó cselekvési terv: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en 
 
Héa (áfa) – Szabályok, adókulcsok: 
http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_hu.htm 
 
Hatályban lévő héa-irányelv: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=HU 
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