
 

 

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Minden személyes adat kezelése az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendeletével összhangban történik. A Europe Direct Somogy 

Megye is minden esetben ennek megfelelően jár el a személyes információk kezelése során. 

Ha le kíván iratkozni a hírlevélről, kérem, küldön egy e-mailt az apuha@skik.hu email címre „Leiratkozás EU 

Hírlevélről” tárggyal. 

 
 

Europe Direct  Somogy Hírlevele 

 

 
 

Europe Direct Somogy  
Somogyi Kereskedelmi és 

Iparkamara (SKIK) 

7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

Tel.: +36 82 501 035 

Web: www.skik.hu/hu/europe-

direct 

E-mail: somogy@europedirect.hu 

facebook.com/EDSomogy 

 

EU HÍRLEVÉL 2021. július 
 

Új ÁFA-szabályok az e-kereskedelemben 

Július 1-jén életbe léptek az 

elektronikus kereskedelemre 

vonatkozó új általános forgalmi 

adó szabályok. 

Az EU héarendszerét legutóbb 

1993-ban aktualizálták. Így a 

rendresz már nem tartott lépést 

a határokon átnyúló e-

kereskedelem növekedésével, amely az utóbbi években 

átalakította a kiskereskedelmi ágazatot. A koronavírus-világjárvány 

szintén tovább gyorsította az online kiskereskedelem fellendülését, 

ezért egyértelművé vált: reformra van szükség annak biztosítására, 

hogy az online értékesítések után fizetendő héát a fogyasztó 

lakóhelye szerinti országnak fizessék. Az új szabályok egyúttal annak 

az igénynek is megfelelnek, hogy egyszerűbbé kell tenni a vásárlók 

és a kereskedők életét.  Tovább >>> 

2021. nyári gazdasági 

előrejelzés: Az újranyitás a 

helyreállítás motorja 

Az Európai Bizottság által 

közzétett gazdasági 

előrejelzés szerint az európai 

gazdaságban a vártnál 

gyorsabb fellendülés 

következik be. 

A Bizottság azt prognosztizálja, hogy az EU gazdasága idén 4,8%-

kal, 2022-ben pedig 4,5%-kal fog bővülni. Az előrejelzés szerint a 

reál GDP 2021 utolsó negyedévében visszatér a válság előtti szintre. 

Az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) 

előreláthatólag jelentős mértékben hozzájárul majd a 

növekedéshez: az eszköz által generált bővülés összértéke 

várhatóan az EU 2019. évi reál GDP-jének mintegy 1,2%-át fogja 

kitenni az előrejelzés távlatában.Az erőteljes belföldi és külföldi 

kereslet, az emelkedő energia- és nyersanyagárak, egyes 

alkotórészek és nyersanyagok hiánya, valamint a kapacitáskorlátok 

miatti szűk termelési keresztmetszetek várhatóan felfelé ható 

nyomást gyakorolnak majd a fogyasztói árakra az idei évben. 2022-

ben ez a nyomás valószínűleg fokozatosan mérséklődni fog.  

   Tovább >>> 

 

 

Szlovénia átvette az Európai 

Unió Tanácsának soros 

elnökségét 

 

 
Július elsejétől hat hónapig 

Szlovénia tölti be az Európai 

Unió Tanácsának soros 

elnökségét. Portugáliától 

vette át, majd január 

elsejével Franciaországnak 

adja tovább a tisztséget. 

Az Európai Unióhoz 2004 

májusában csatlakozó 

Szlovénia először 2008 

júliusától látta el a félévente 

tagállamról tagállamra szálló 

tisztséget. Ljubljana az 

"Együtt. Ellenállóképes. 

Európa." mottójú programja 

jegyében Európa válságból 

való kilábalására és ellenálló-

képességének növelésére, 

Európa jövőjének 

átgondolására, a 

jogállamiság és az európai 

értékek előmozdítására.  
Tovább >>> 

Megszavazta az uniós Covid-igazolványt az Európai Parlament 

  Európa-szerte sorra dőlnek meg a 

hőmérsékleti rekordok. Nincs idő 

várni, változtatnI kell. Az európai 

cél ismert: klímasemlegesség 

2050-ig, 55%-os 

kibocsátáscsökkentés 2030-ig.  Az 

Európai Bizottság 2019 

decemberében ismertette 

elképzelését az EU zöld jövőjéről, nemrégiben ennek gyakorlati, 

technika kivitelezéséről tudhattunk meg részleteket.  A 

javaslatcsomag – ha elfogadják – olyan intézkedéseket tartalmaz, 

amelyek éghajlatvédelmi hatása azonnal megmutatkozik. Tovább >>> 

Eurobarométer: A 

magyarok 69%-a 

támogatja az euró 

bevezetését 

 

A legfrissebb Eurobarométer 

felmérés eredményei azt 

mutatják, hogy a tagállom 

széles körben támogatják a 

közös valuta bevezetését  

Tovább >>> 
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