
Egyéni vállalkozókat faragnak a Pfa-kból

Több munkahely a cél
Összemosódik egy új, a foglalkoztatásra vonatkozó 
jogszabály-módosítás révén az engedélyezett ma-
gánszemély és az egyéni vállalkozók közötti határ. a 
változás így megyénkben elméletileg 2416 Pfa szá-
mára teszi lehetővé az alkalmazottak felvételét.
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A z engedélyezett magánszemélyek (PFA) az egyéni 
vállalkozások (II) és a családi vállalkozások (IF) ál-
tal kifejtett gazdasági tevékenységekre vonatkozó 

2008/44-es sürgősségi kormányrendelet értelmében az előb-
biek nem alkalmazhatnak munkaszerződéssel személyeket, 
azaz nem lehet munkáltatói minőségük. Mindez most már 
a múlté, ugyanis a minap megjelent 2011/46-os sürgősségi 
kormányrendelettel módosították a szóban forgó előírást. 
A most hatályba lépett jogszabály indokolása  szerint a gaz-
dasági talpra állás, a vállalkozások ösztönzése, illetve az enge-
délyezett magánszemélyek által elnyert vissza nem térítendő 
európai alapok hatékonyabb felhasználása indokolttá teszi, 
hogy a PFA-k számára is megteremtsék a munkahelyterem-
tés lehetőségét. Az új megfogalmazásban az engedélyezett 
magánszemély egyrészt egyénileg és függetlenül fejti ki tevé-
kenységét, vagy munkáltatói minőségében más személyeket is 
alkalmazhat munkaszerződéssel. Az új jogállás nyomán gya-
korlatilag nem lesz különbség az engedélyezett magánszemély 
és az egyéni vállalkozás között. Közvetve idetartozik, hogy 
a múlt hónapban megjelent a számviteli törvényt módosító 
2011/37-es sürgősségi kormányrendelet értelmében az en-
gedélyezett magánszemélyek kötelezettek az egyszerűsített 
könyvvitelre, valamint a bevételi és a kiadási, illetve a leltári fő-
könyv vezetésére. A számvitel megszervezéséért az engedélye-
zett magánszemély a felelős, annak vezetését ő maga is végez-
heti, de akkor azért ő a felelős. Továbbá a számvitel vezetésére 
a polgári törvénykönyv előírásának megfelelően gazdasági 
főiskolai végzettségi személlyel, annak vezetésével magánsze-
méllyel köthet szerződést, s ebben az esetben ez utóbbi felel 
a számvitelért. A most megjelent sürgősségi kormányrendelet 
arra is lehetőséget teremt, hogy munkaszerződéssel alkalmaz-
zon az engedélyezett magánszemély a számvitel vezetésére egy 
személyt. Közvetve idetartozik az is, hogy az egyszerűsített 
könyvelési rendszert közpénzügyi miniszteri rendelettel fog-
ják jóváhagyni. Ez a rendelet azonban még nem született meg, 
s félhivatalos értesüléseink szerint az most áll kidolgozás alatt. 
Nem ez az egyetlen kérdéscsoport, amellyel szembe kell nézni-
ük az engedélyezett magánszemélyeknek. Annak, hogy ezen-
túl más személyeket is alkalmazhatnak, meglesznek például a 
fiskális vonzatai is. Így például amennyiben alkalmazottakat 
foglalkoztatnak, kötelezettek lesznek a társadalombiztosítási 
hozzájárulásokra, a személyi jövedelemadóra és a biztosítottak 
névleges nyilvántartására vonatkozó nyilatkozat, a 112-es űr-
lap benyújtására is, és nem is akárhogy, hanem júliustól elekt-
ronikus formátumban. Az engedélyezett magánszemélynek 
azonban nem lesz munkavállalói minősége, csupán az általa 
foglalkoztatott alkalmazottaknak. Az eddigi jogszabálynak 
az az előírása, miszerint egy alkalmazott egyúttal engedé-
lyezett magánszemély is lehet, továbbra is érvényben marad. 
Abban az esetben viszont, ha egy engedélyezett magánsze-
mély együttműködik más jogi vagy magánszemélyekkel, nem 
tekinthető azok alkalmazottjának. Ennek az adózási rendszer 
szempontjából van jelentősége, ugyanis a szóban forgó eset-
ben az engedélyezett magánszemély által kifejtett tevékenység 
nem minősülhet úgynevezett függő tevékenységnek, hanem 
független tevékenységnek. 

hírfolyam

> Bővítik a roncskeretet. Várható-
an 60 ezer értékjeggyel pótolják ki idén a 
roncsautóprogramot – jelentette ki Borbély 
László környezetvédelmi miniszter. A tár-
cavezető szerint a program idén is sikeres, 
sőt várakozása szerint a forgalomból kivont 
autók száma év végére elérheti a 140 ezret. 
A márciusban kezdődött roncsautóprogram 
keretében április végéig országos szinten 
összesen 7 ezer tíz évnél régebbi gépkocsit 
vontak ki forgalomból. Hargita megyében 

a program keretében idén közel 1500 roncs-
autó begyűjtését prognosztizálják az érintet-
tek. A roncsautóprogram keretében amúgy 
tavaly országos szinten összesen 190 ezer 
autót zúzattak be, a 3800 lejes névértékű je-
gyek felhasználásával pedig 63 ezer új autót 
vásároltak.

> Nincs szó áfacsökkentésről. A kormány 
az áfacsökkentésének egyetlen lehetőségét sem 
elemzi – szögezte le Gheorghe Ialomiţianu 
pénzügyminiszter azt követően, hogy Romeo 
Drăgan, az Országos Lakásügynökség (ANL) 

vezérigazgató-helyettese egy szakmai rendez-
vényen az építőanyagok áfájának lehetséges 
csökkentéséről beszélt. Az ANL vezetője sze-
rint az áfacsökkentési tervezet már a kormány 
asztalán hever. „Az igazgató úr nem tagja a 
kormánynak. Nincs szó az áfacsökkentés lehe-
tőségéről” – reagált Ialomiţianu. A pénzügy-
miniszter azonban hozzáfűzte, a kormány áfa 
helyett a társadalombiztosítási hozzájárulások 
csökkentését vizsgálja. Az állami alkalmazottak 
fizetésével kapcsolatosan Ialomiţianu elmond-
ta, a tavaly nyári 25 százalékos bérlevonás előtti 
szint elérésére 2012-ben van lehetőség.
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CsíkExPo 2011 – Egy híján huszadjára

Telt házzal várják  
a csütörtöki nyitást

Gazdaság

nyolcszáz négyzetméter beépí-
tett felületen 58 kiállító mutatja 
be termékeit és szolgáltatása-
it a jövő csütörtökön kezdődő 
Csíkexpón. az idén immár 19. 
alkalommal megszervezésre ke-
rülő csíkszeredai nemzetközi ki-
állításra és vásárra – mint Csipor 
Attilától, a rendezvény főszerve-
zőjétől megtudtuk – mára az utol-
só kiállítóstandok is elkeltek.

HN-információ

Immár 19. alkalommal idén 
június 2. és 5. között szervezi 
meg az Expo-Har Kft. hagyo-

mányos nemzetközi kiállítását és 
vásárát, a Csíkexpót. Az összesen 
5 ezer négyzetméteres kiállítótér 
és a több mint 800 négyzetmétert 
meghaladó beépített felület révén 
amúgy a megyeszékhelyen meg-
rendezett expó Székelyföld legna-
gyobb ilyen jellegű vására lesz. A 
küszöbön álló kiállítás előkészüle-
teiről Csipor Attila, az Expo-Har 
Kft. ügyvezetője tájékoztatott. 
Tőle tudtuk meg, hogy igen élénk 
érdeklődés nyomán nagyon hamar 
gazdára találtak a kiállítófelületek, 

így május 15-től már nem tudtak 
jelentkezőket fogadni. Hozzáfűzte, 
új kiállítócégek bemutatkozására 
mára csak valamelyik expószereplő 
esetleges váratlan visszalépése nyo-
mán kerülhet sor, de ennek Csipor 
nem adott nagy valószínűséget.

Elmondta, a csíkszeredai kiál-
lításon zömében Hargita megyei 
vállalkozók állítják ki termékeiket, 
de érkeznek cégek Szatmárról, Bu-

karestből, Brassóból, Marosvásár-
helyről, Kolozsvárról és Bákóból 
is. A szervezők amúgy összesen 58 
kiállítóra számítanak, ebből Csipor 
megjegyzése szerint több mint 60 
százalékos részarányt képvisel a visz-
szatérő kiállítók száma. A szervező 
szerint ez is azt bizonyítja, hogy a 
cégek sikeresnek és hasznosnak ér-
tékelik a csíkszeredai vásáron való 
rendszeres részvételt.

Jelentős lesz a magyarországi 
részvétel is: az anyaországból így 
máris közel húsz cég mutatkozik be. 
Egyébként a magyarországi kiállí-
tók részvételére a szegedi székhelyű 
partnercég, a Macline Kft. révén 
kerül sor. A nemzetközi kiállítás 
és vásár lebonyolításában messze-
menő támogatásban részesült a 
szervező Hargita Megye Tanácsa, 
valamint a Csíkszeredai Polgármes-
teri Hivatal részéről. A vásár idei 
fővédnöki tisztét Németh Zsolt, a 
magyar kormány külügyi államtit-
kára vállalta fel.

Az érdeklődők a kiállításon 
jobbára hagyományos árufélesége-
ket, bútorokat, kerti felszerelése-
ket, élelmiszereket és egyéb ipari 
termékeket tekinthetnek meg, de 
ezek mellett kiemelt szerepet fog 
betölteni a zöldenergia népszerű-
sítése is, ugyanis számos, e téren 
tevékenykedő cég jelezte részvé-
telét. A kiállítás megtekintésén túl 
az érdeklődőknek módjukban áll 
egyes bemutatott termékek megvá-
sárlása is, ugyanis egyes résztvevők 
árusítással egybekötött standokon 
mutatják be portékáikat.

Pillanatkép a tavalyi expóról: a hagyományos kézművestermékek mellett idén a zöldenergia-termeléssel is megismerkedhetnek a látogatók

Az élénk érdeklődés nyo
mán nagyon hamar gaz
dára találtak a kiál lító
felületek 


