
Immár három hónapja hatályba lé-
pett a 2010/1397-es kormányhatá-
rozat, amely értelmében bevezették 
a társadalombiztosítási hozzájáru-
lások, a jövedelemadó-befizetési 
kötelezettségre és a biztosított sze-
mélyek névleges nyilvántartására 
vonatkozó egységes nyilatkozatot, 
az ún. 112-es űrlapot, egy kalap 
alá vonva ezzel az eddig haszná-
latos különböző nyilatkozatokat, 
hogy azok ügykezelése átkerüljön 
az adóhatóságok illetékességébe. 
A február 25. és június 25. közötti 
átmeneti időszak után viszont a 
112-es űrlapot 2011 júliusától kez-
dődően – azaz a megelőző hónapra 
vonatkozóan – kizárólag elektroni-
kus formátumban lehet majd be-
nyújtani, ám ugyanez lesz igaz a 
nyereségadóra vonatkozó 101-es 
űrlapra is. Az új rendszerrel kap-
csolatos tapasztalatokról, illetve a 
Hargita megyei cégek, adóalanyok 
elektronikus adóbevallási kedvéről 
Kedves Imrétől, a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság ügy-
vezető igazgatójától érdeklődtünk.

– Igazgató úr, Hargita megyében 
hogyan fest jelenleg az elektronikus nyi-
latkozat-benyújtási kép?

– Az elektronikus bizonylat, il-
letve elektronikus aláírás használatá-

ra vonatkozó kérést – azaz a 150-es 
űrlapot – április 28-ig 2793 érintett 
adófizető, jogi és magánszemély nyúj-
tott be. Ha ezt a 112-es űrlap benyúj-
tására kötelezett adófizetők számához 
viszonyítjuk, akkor kiderül, a digitális 
bizonylattal rendelkezők száma csu-
pán 37 százalék. Ez abszolút számban 
azt jelenti, hogy még 4696 adófizető 
esetében lenne esedékes a digitális bi-
zonylat kérelmezése. Ám hozzá kell 
fűznöm, a gyakorlatban ez másképpen 
is festhet, ugyanis a hatályos jogsza-
bályok értelmében egy olyan személy, 
aki elektronikus aláírási jogosultsággal 
rendelkezik, más adófizetők számára 
is vállalhatja az adónyilatkozat benyúj-
tását.

– Április 26-án járt le a március 
hónapra vonatkozó 112-es űrlapok 
benyújtási határideje. Mit mutat a sta-
tisztika?

– Februárhoz képest mindenképp 
kedvező a helyzet, de még mindig nem 
kielégítő. Így például míg a csíkszere-
dai adóhivatal illetékességébe tartozó 
adófizetők közül januárra vonatkozó-
an 497 nyújtotta be elektronikus úton 
a 112-es űrlapot, számuk áprilisra 
638-ra, azaz 26 százalékkal emelke-
dett. Ennél sokkal jobb a helyzet a 
közepes adófizetők esetében, ame-
lyeknek ma már közel 95 százaléka az 

internetet veszi igénybe. Kiemelném a 
gyergyószentmiklósi és a balánbányai 
adóhivatalokhoz tartózó adófizetők 
törekedését is, esetükben az elektro-
nikus úton történő benyújtás részará-

hírfolyam

> Romániában vásárol be az OTP. Egyet-
len bankfiókját sem adja el a magyarországi 
OTP Bank, sőt Romániában van egy felvá-
sárlásra kiszemelt konkrét célpont is, amely 
mérlegfőösszegét tekintve picit nagyobb, mint 
az OTP Bank Románia – árulta el Csányi 
Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója 
a pénzintézet pénteki közgyűlése után tartott 
sajtótájékoztatón. Csányi elmondta: jelenleg 
az a legfontosabb az OTP számára, hogy ahol 
már a csoport jelen van, növeljék a piaci hánya-

dot. A pénzintézet vezetője azonban igyekezett 
leszögezni, a román bankpiacon nem eladásra 
meghirdetett másik magyar bank leányát, az 
MKB Romexterrát akarják megvenni. Az OTP 
elnök-vezérigazgatója szerint 8-10 százalék kö-
rüli az a piaci hányad, amely mellett hatékony 
lehet egy leányhitelintézet működése.

> Marad a 2015-ös évi eurócéldátum. 
A korábbi híreszteléssel ellentétben mégsem 
tolta tovább az euró 2015-ös bevezetésének 
céldátumát a kormány – derült ki a pénteken 
elfogadott konvergenciajelentésből. Emil Boc 

miniszterelnök a kormányülés után elmond-
ta: nincs ok az euróövezethez való csatla-
kozási céldátum elhalasztása mellett. Mint 
hozzátette, a kormány elfogadta azokat az 
adópolitikai intézkedéseket, amelyek révén 
teljesíthetők az euró bevezetéséhez szüksé-
ges feltételek, így 2012-re a konszolidált ál-
lamháztartási hiány a bruttó hazai termék 3 
százalék alá történő leszorítása. Emellett ígé-
rete szerint növelik és hatékonyabbá teszik az 
állami beruházásokat, de szintén hangsúlyo-
san ügyelnének az állami szektor kifizetetlen 
számláinak halmozódására.
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A CBA-vAl Bővül 
A széKely terMéKeK pIACA

Termékmustrát 
tartottak Ákosfalván

A Cora áruházain kívül ezentúl a CBA 3900 boltjában 
is lehetőség nyílik a székely termékek magyarországi 
értékesítésére. ennek reményében érkeztek pénteken 
a Maros megyei ákosfalvára negyvenöt székelyföldi 
vállalkozás képviselői, hogy a helyi sportcsarnokban be-
mutassák termékeiket a magyarországi CBA üzletlánc 
munkatársainak.

HN-információ

AHargita, Kovászna és Maros megye tanácsa által 
szervezett esemény része annak a megyehatárokon 
átívelő programnak, amellyel a székely termékek mi-

nél szélesebb körű népszerűsítését és értékesítését segítik elő 
az említett önkormányzatok. A három megyéből összegyűlt 
negyvenöt vállalkozás közül huszonháromnak már jelen van-
nak az árui a magyarországi Cora áruházak polcain, és ha a 
CBA is megrendeli termékeiket, akkor ezeknek a termelők-
nek jelentős mértékben bővül a külföldi piacuk.

A rendezvényen a házigazda szerepében Osváth Csaba, 
Ákosfalva polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd 
Szabó Árpád, Maros Megye Tanácsának alelnöke, Zsigmond 
Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja után Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, valamint a 
CBA részéről Noszlopy Zoltán kereskedelmi vezérigazgató 
üdvözlőszavai hangzottak el. Noszlopy örömét fejezte ki, 
hogy bővíthetik székelytermék-skálájukat, ám nem titkolta, a 
termékmustra csak az első lépés a székely termékek értékesíté-
sének hosszú folyamatában, hiszen az európai uniós előírások, 
amelyeknek meg kell felelni, rendkívül szigorúak.

Borboly Csaba elmondta, ez már a harmadik olyan ter-
mékbemutató, amikor külföldi cégek képviselői veszik szem-
ügyre a székely árukat azzal a céllal, hogy rendeljenek belőlük. 
Márton István, Hargita Megye Tanácsának vidékfejlesztési 
egyesületének vezetője arra biztatta a jelen lévő termelőket, 
hogy igényeljék a Székely termék védjegyet. Az ehhez szüksé-
ges nevezési lap elérhető, illetve a kritériumok elolvashatók a 
www.szekelytermek.ro honlapon, a Hasznos dokumentumok 
menüpont alatt. A köszöntők után Dienes Zoltán, a CBA 
felügyelőbizottságának elnöke és a cég egyik tulajdonosa, 
valamint Noszlopy Zoltán kereskedelmi igazgató végigkós-
tolták a hús-, tej- és pékárukat, valamint szemrevételezték a 
kézművestermékeket, ám hogy melyikből rendelnek és mek-
kora mennyiséget, arról végleges döntés Magyarországon, a 
begyűjtött minták több szempontú elemzése alapján születik. 
„Mindenesetre nem jöttünk hiába” – szögezte le a felhozatal 
láttán a CBA képviselője.

Tisztelettel meghívjuk a 

CsÍKeXpÓ 2011
nemzetközi 

kiállítás és vásárra, amelyet 
a váKár lAJOs Műjégpályán 

szervezünk meg
2011. június 2–5. között

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szép számban jelentkez-
tek a különböző iparágakat képviselő cégek a megyeszékhelyen 
tartandó gazdasági seregszemlére.

Részletek a www.expo-har.ro weboldalon.
A csarnokban fennmaradt helyekre május 10-ig lehet jelent-

kezni.
Várjuk Önt is kiállításunkon!

CSÍKEXPÓ, 
AHOL A TERMÉK BESZÉL!


