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> Optimisták a vállalatmenedzserek. 
Az előttünk álló három hónap során mind 
az ipar–építőipar, mind a kereskedelem és 
szolgáltatások terén növekedésre számíta-
nak a hazai kereskedelmi társaságok mene-
dzserei – derült ki az Országos Statisztikai 
Intézet konjunktúraindexéből. A vállalat-
vezetők megkérdezésén alapuló felmérés 
szerint az alkalmazottak számát tekintve 
stabilitás vagy enyhe növekedés várha-
tó, az árak azonban kismértékben tovább 

emelkedhetnek. A következő hónapokra a 
legoptimistábban a feldolgozóiparban ér-
dekelt vállalatok menedzserei tekintenek. 
Ami az alkalmazottak várható alakulását 
illeti, csökkenésre lehet számítani a fém-
iparban, a szállítási eszközök gyártásában, a 
vegyipar és a papírgyártás terén tevékenyke-
dő cégek esetében, a leghangsúlyosabb fog-
lalkoztatás-bővülést viszont a szerződések, 
megrendelések növekedésével összhangban 
az építőiparban jelezték. A tendencia fő-
ként a 250 főnél több személyt foglalkozta-
tó vállalatok esetében érvényes.

> Drágított a Rompetrol, titkolózik az 
OMV. 7 banival emelte a benzin, 3 banival 
csökkentette a gázolaj literenkénti árát a 
Rompetrol. A társaság töltőállomásainál az 
Efix 95 és Alto 101 benzin litere 5,42 lej, illetve 
6,09 lejbe kerül, míg az Efix és Alto 55 gázolaj 
litere 5,38, illetve 5,69 lejes áron tankolható. 
A román kiskereskedelmi üzemanyagpiacot 
domináló OMV–Petrom viszont a hétvégétől 
változtatott üzemanyagár-kommunikálási szo-
kásain. A kőolajtársaság ugyanis ezután nem 
lesz hajlandó közzétenni a benzin- és gázolaj-
termékeinek árváltozásait.

nya meghaladta a 31 százalékot. Jóval 
kedvezőtlenebb a helyzet a szentegy-
házi, gyergyószárhegyi és korondi 
adóhivatalhoz tartozók esetében, ahol 
a szóban forgó százalékarány 8 és 10 
százalék között alakult. Egyébként 
megyei viszonylatban az internetes 
„úton” történő nyilatkozatbenyújtás 
áprilisban több mint 24 százalékos 
részarányt képviselt, ám az elkövetke-
ző két hónap során ugyancsak fokozni 
kell az erőfeszítéseket, júniusra vonat-
kozóan ugyanis már nem lesz lehetsé-
ges a 112-es űrlap hagyományos úton 
történő benyújtása. A pénzügyminisz-
tériumnak pedig tudtommal nincs 
szándékában a határidő elhalasztása. 
Az elektronikus aláírási jog időigényes 
megszerzésén túl gondot okoz az is, 
hogy számos cég nem rendelkezik 
megfelelő informatikai infrastruktú-
rával, illetve internet-hozzáféréssel. Ez 
persze Hargita megye esetében objek-
tív okokra is visszavezethető.

– Úgy tudjuk, módosult az 
áfafizetési bejegyeztetésre vonatkozó el-
járás. Miről is van szó?

– Valóban. Az eljárást az Orszá-
gos Adóhatóság elnökének 2007/7-

es rendeletével szabályozták, amit az 
április 18-án megjelent 2011/1967-es 
rendelettel hatályon kívül helyeztek. 
Az új eljárás értelmében azok az adófi-
zetők, akik létrehozásuk pillanatában 
áfafizetőkké óhajtanak válni, a Ke-
reskedelmi Törzskönyvi Hivataltól a 
bejegyeztetési bizonylat kézhez vétele 
után a területileg illetékes adóhatóság-
hoz kell forduljanak. Itt ki kell tölteni-
ük jogi személyek esetében az 010-es 
nyilatkozatot, magánszemélyek ese-
tében pedig a 070-es űrlapot. Az ada-
tok ellenőrzése és feldolgozása után 
kerül sor az áfabejegyzésre vonatkozó 
döntés kibocsátására. Ezt a döntést 
kiközlik az adófizetővel, egyszersmind 
tudomására hozzák azt is, hogy mikor 
kell jelentkeznie az áfabizonylat átvéte-
le végett. Ezt a bizonylatot egyébként a 
megyei közpénzügyi vezérigazgatóság 
bocsátja ki. Amennyiben olyan adófi-
zetőkről van szó, akik nem lépték túl 
az áfamentességi értékhatárt, de menet 
közben mégis be szeretnének kerülni 
az áfa „hatósugarába”, akkor az eljárás 
a következő: a cégbírósági bejegyzési 
bizonylattal jelentkeznek a területi-
leg illetékes adóhivatalnál és kitöltik 
szükség szerint vagy a 010-es vagy a 
070-es űrlapot. Az adatok ellenőrzése 

és feldolgozása után kibocsátásra kerül 
a vonatkozó döntés, majd ezt követő-
en az áfabizonylat kibocsátására a ve-
zérigazgatóságunk által. Megemlíte-
ném azt is, hogy a mostani rendeletet 
megelőző időszakokban kibocsátott 
áfafizetési bizonylatok továbbra is ér-
vényesek maradnak.

– De az áfa kapcsán a napokban 
elkészült egy pénzügyminiszteri rende-
lettervezet is. Mit lehet erről elárulni?

– Azt, hogy ez az áfabejegyeztetés 
kritériumainak megállapítására vonat-
kozik. Az én személyes, de munka-
társaim véleménye szerint is a készülő 
jogszabály időszerű és indokolt előírá-
sokat tartalmaz. Sok mindent tisztáz, 
olyan feltételrendszereket tartalmaz, 
amelyek gyakorlatba ültetése révén 
elejébe lehet menni az esetleges „rossz 
szándéknak”, esetleges áfacsalásoknak. 
A kéréshez mellékelendő nyilatkozat 
adatai, illetve az értékelési kritériumok 
alapján ugyanis érdembeni döntés 
hozható meg, s egyértelművé válhat, 
milyen szándék vezérelte a kérelmezőt 
akkor, amikor az áfafizetői kategóriá-
ba való besorolását igényelte.

hecser Zoltán

30 ezren kerülnek idén utcára

Nyirbálják 
az állami cégeket

Mediafax

Az állami vállalatok átszervezése nyomán mint-
egy 30 ezer alkalmazott veszíti el idén munka-
helyét – nyilatkozta Dumitru Costin, az Or-

szágos Szakszervezeti Tömb (BNS) elnöke pénteken, 
a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel folytatott meg-
beszélés után. Elmondta, a szakszervezetek eddig nem 
kapták meg a 18 állami vállalat átszervezéséről szóló 
konkrét terveket, de az elbocsátás elkerülhetetlen lesz. 
„Az IMF-küldöttség egyes képviselői megerősítették, 
hogy a kormány legfőbb feladata lesz az állami válla-
latok átszervezése, és hogy nemcsak makroszinten ke-
zelik ezt a helyzetet, nemcsak a számokat nézik majd, 
hanem azt is figyelembe veszik, miként vezetik ezeket 
a vállalatokat, miként veszítenek forrásokat, hiszen 
a legtöbb esetben a veszteségeket a lopások okozzák. 
Bizonyos aljas módon megkötött szerződések révén a 
vállalatok hatalmas pénzeket veszítenek, és olyan hi-
hetetlen helyzetek alakulnak ki, mint az energetikai 
ágazatban vagy a postavállalatnál, hogy mindenért 
az utcára kerülő alkalmazottak fizetnek” – fejtette ki 
Costin. 

A BNS vezetője szerint a Valutaalap képviselőivel 
folytatott beszélgetésen felvetették az új munkatörvény-
könyv és a szociális párbeszéd törvénykönyvének ügyét, 
amelyről május 5-én dönt az Alkotmánybíróság. Costin 
szerint az életbe lépett új munkatörvénykönyv egyes ren-
delkezéseit módosítani fogják, mert megszegik az euró-
pai jogszabályokat.


