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Módosult számviteli törvény

Gazdaság

Költségcsökkentési célból az 
egyszerű számvitel mellett is 
dönthetnek immár az évi 35 ezer 
euró nettó üzleti forgalom alatti 
személyek. a számviteli teendő-
ket esetükben viszont nem kö-
telező mérlegképes könyvelőre 
bízni. a változás nem tetszik a 
CeCCar-nak.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A jelenleg hatályos 1991/82-es 
számviteli törvény az egyik 
legstabilabb jogszabálynak 

bizonyult, ugyanis azt az elmúlt 
húsz esztendő során csupán egy-
szer módosították, mégpedig a 
2008/86-os törvénnyel jóváha-
gyott 2007/102-es sürgősségi kor-
mányrendelettel. Április 22-én vi-
szont megjelent a 2011/37-es sür-
gősségi kormányrendelet, amely 
jobbára jelentős módosításokat és 
kiegészítéseket tartalmaz. A tör-
vény 1-es szakaszának kiegészítése 
révén ezentúl a pénzügyi számvitel 
vezetésére kötelezettek a polgári 
törvénykönyv alapján szervező-
dött entitások is, továbbá mind-

azon magánszemélyek, akik az ál-
taluk kifejtett tevékenységek révén 
jövedelmet realizálnak. Utóbbiak 
viszont az egyszerűsített könyvvi-
telre kötelezettek, ám vezetniük 
kell a bevételi és kiadási, valamint 
a leltári főkönyvet is. E kötele-
zettséget ugyanakkor már előírta 
az adótörvénykönyvet módosító 
legutóbbi, 2010/117-es sürgősségi 
kormányrendelet is.

A jogszabályváltozás egyik in-
doklása szerint lehetőséget kell te-
remteni egyes entitások esetében 
a számvitel megszervezésével és 
vezetésével kapcsolatos kiadások 
csökkentésére. Tulajdonképpen 
egy adott nagyságrend megállapí-
tásáról van szó, úgy ahogy arról az 
5-ös szakasz újonnan bevezetett 
(11) – (14)-es bekezdései rendel-
keznek. Ennek értelmében mind-
azon személyek, akik a megelőző 
pénzügyi évben 35 ezer eurónál 
kisebb nettó üzleti forgalmat ér-
tek el és összaktíváiknak értéke 
nem haladja meg a 35 ezer eurót, 
egyszerűsített számviteli rendszer 
alkalmazása mellett dönthetnek. 
Esetükben a számviteli teendőket 

a polgári törvénykönyv alapján 
megkötött civil szerződések alap-
ján gazdasági főiskolai végzettség-
gel rendelkező magánszemélyek is 
elvégezhetik. Nyilván ez esetben 
a számvitel vezetésével járó fele-
lősség is utóbbiakra hárul. Ez az 
előírás egyébként elégedetlenséget 
váltott ki a Romániai Mérlegké-
pes Könyvelők és Könyvvizsgálók 
Testületének (CECCAR) háza 
táján. Állításuk szerint az előírás 
gyakorlatba ültetése a szakma te-
kintélyét fogja csorbítani, s nem 
szolgáltat garanciát a számvitel 
megbízhatóságára nézve sem. Az 
elégedetlenkedő testület is „ka-
pott” némi előjogot: azon közin-
tézmények esetében, amelyek nem 
rendelkeznek számviteli részleggel 
vagy nincs e célra szakemberük, 
szolgáltatási szerződés kötendő a 
számvitel vezetésére és a pénzügyi 
kimutatások összeállítására olyan 
magán- és jogi személyekkel, akik 
tagjai a CECCAR-nak. Ezeket a 
szerződéseket a közbeszerzési eljá-
rás keretében kell megkötni.

A módosított 26-os szakasz 
értelmében amennyiben elvesz-

nek, megsemmisítődnek vagy el-
tulajdonítódnak számviteli-pénz-
ügyi okiratok, azokat az észlelés-
től számított legtöbb 30 napon 
belül rekonstruálni kell. Kivételes 
esetekben ez 90 napra meghosz-
szabbítható. Az éves pénzügyi 
kimutatások és számviteli beszá-
molókra vonatkozó előírások is 
kiegészültek. Ezek értelmében 
azokat a gazdasági igazgatónak, a 
főkönyvelőnek vagy más felhatal-
mazott személynek kell aláírnia, 
de lehetséges azok összeállítása és 
aláírása a CECCAR tagjai által 
is. A pénzügyi számvitelre kötele-
zett személyeknek tevékenységük 
megkezdésétől számítva legalább 
egyszer évente általános leltárt 
kell készíteniük az aktíva, a tar-
tozás jellegű tételekre és a saját 
tőkéjükre vonatkozóan, valamint 
abban az esetben is, ha a kereske-
delmi társaság egybeolvadására, 
megosztására vagy felszámolására 
kerül sor. E tekintetben az újdon-
ság az, hogy a szóban forgó általá-
nos leltárt akkor is el kell készíte-
ni, amikor megosztásra (divizare) 
kerül sor.

Kibővült a szabálysértésekre 
vonatkozó előírások hatósugara 
is. Ezek között van az éves pénz-
ügyi kimutatások és beszámolók 
auditálásának elmulasztása, illetve 
azok benyújtásának elmulasztása, 
továbbá a számvitel megszervezé-
sére és vezetésére vonatkozó elő-
írások megszegése is. Ugyanakkor 
megemelkedtek a büntetéstételek 
is: a szabálysértések 100 lejtől 40 
ezer lejig terjednek. Így például az 
éves pénzügyi kimutatások és be-
számolók benyújtásának elmulasz-
tása esetén a kiróható bírság 2000 
lejtől 5000 lejig terjed, a benyújtá-
si határidő 15 napnál kisebb idejű 
túllépése esetén a bírság felső hatá-
ra 1000 lej, 15 napot meghaladva 
viszont már a 4500 lejt is elérheti.

Az új jogszabály gyakorlatba 
ültetése azonban pénzügyminisz-
teri rendeletek meghozatalát is fel-
tételezi, amelyek közlésére viszont 
nem jelöltek meg határidőket. 
Ilyenképpen egyelőre – egy-két 
kivételtől eltekintve – a sürgőssé-
gi kormányrendelet előírásainak 
alkalmazására még nemigen kerül-
het sor.

A csíkszeredai 
spieltraNs kft. 

– Fürdő utca 53. szám, 
Hargita megye, J19/570/1995, 

CF 7851896 –
képviselve a LEX FORI 
IPURL jogi felszámoló cég 
révén, közli, hogy 2011. má-
jus 17-én 11 órától kezdődő-
en minden kedden direkt alku 
útján eladást szervez a csődbe 
ment cég DACIA DROP 
SIDE 1.9D 4 x 4 haszonjár-
művének eladására, melynek 
ára 5000 lej+TVA.

Bővebb felvilágosítás a jogi 
felszámoló székhelyén vagy a 
0266–372216-os és 0758–
060243-as telefonszámokon 
kapható.

MÁRTON KÁROLY 
ÉS MÁRTON 

KOVÁCS ANNA
értesíti az érdekelteket, hogy 
Homoródfürdő 17A szám 
alatti Kata Villa rendezési terv 
bemutatott változatára kör-
nyezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett 
terv környezeti hatásaival kap-
csolatos észrevételeiket írás-
ban, az észrevételező adatainak 
feltüntetésével megtehetik na-
ponta 9–15 óra között a Har-
gita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökségnél 2011. május 
20-ig (Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám, telefon: 
0266–312454, 0266–371313, 
fax: 0266–310041).

Hirdetések


