
A cégtulajdonosok pénzügyi „elő
élete” mellett még a cégszékhely 
megválasztása is befolyásolhatja 
új szereplők esetében az áfafizetői 
státusz megszerzését – derült ki a 
Pénzügyminisztérium az áfafel té tel
rendszert szigorító legújabb előírá
saiból. A változás az áfafizetőként 
korábban bejegyzett vállalatokat 
azonban nem érinti.
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Az áfarendszerbe való tartozás 
jogi keretét az adótörvény
könyv szabályozza. Sajnos 

az áfával kapcsolatos hazai jogszabá
lyozás nem bizonyult stabilnak, így 
csupán az utóbbi két esztendő során 
számos módosító és kiegészítő jellegű 
jogszabály jelent meg, ám mindeköz
ben sem sikerült gátat vetni a külön
böző áfacsalásoknak. Egyesek szerint 
Románia továbbra is „élen jár” az áfa
csalások tekintetében. A napokban 
azonban hatályba lépett a szigorító 
jellegű 2011/1984es pénzügyminisz
teri rendelet, aminek értelmében fel
tételekhez és kritériumokhoz kötik az 
áfafizetőként való bejegyzést. A most 
bevezetett szigorú kritériumoknak 

azonban nincs visszamenőleges hatá
lyuk, így csak azokra a vállalkozásokra 
vonatkoznak, amiket a 31es törvény 
alapján május 26át követően jegyez
nek be kereskedelmi társaságként.

Kockázatelemzés, 
előzetesen
Az áfafizetőként való bejegyez

tetést megelőzően az adóhatóság és 
a pénzügyőrség alapos vizsgálódása 
nyomán pontozzák az adott vállalko
zást, majd annak függvényében dől el, 
hogy az adott vállalkozás bekerülhete 
vagy sem az „áfakörbe”. A jogosultság 
elnyerésében például az is számítani 
fog, hogy az illető cég tulajdonosainak 
tisztae vagy sem a fiskális „előélete”, 
de szempont lesz a cég székhelye is. 
Ez utóbbira vonatkozólag terjedelmes 
értékelési kritériumokat tartalmaz a 
miniszteri rendelet 2es számú mellék
lete. A cégbejegyeztetést megelőzően 
több mint indokolt alaposan átolvas
ni a most hatályba lépett szaktárcai 
rendeletet és számolni a kritériumok 
megszabta feltételrendszerrel.

Nem vonatkozik a PFAkra
A rendelet előírásai azon már 

bejegyzett cégek esetében is érvé

nyesek, amelyek jelenleg ugyan nem 
áfafizetők, de át kívánnak kerülni 
e kategóriába. Egyébként az ilyen 
megkereséssel egyre többen fordul
nak az adóhatóságokhoz, főleg olya
nok, akiknek partnerei, beszállítói 
közt uniós országbeliek is vannak, 
s azok a szerződések megkötését 
attól teszik függővé, hogy a romá
niai cég bejegyeztetette vagy sem 
áfafizetőként.

Fontos kihangsúlyozni, hogy egy
részt a feltételrendszer nem teljesítése 
esetén a cég ugyan bejegyeztethető a 
kereskedelmi törzskönyvi hivatalnál, 
de kimarad az áfa „hatósugarából”, 
másrészt pedig, hogy a szóban forgó 
jogszabály előírásai nem alkalmazan
dóak a 2008/44es sürgősségi kor
mányrendelet alapján bejegyzett vál
lalkozások (engedélyezett magánsze
mélyek, egyéni vállalkozások, családi 
vállalkozások) esetében.

Havonta több tízen 
jöhetnek szóba
A Hargita Megyei Közpénzügyi 

Vezérigazgatóságnál megtudtuk, 
hogy a maga nemében gyökeres vál
tozást jelentő jogszabály gyakorlatba 
ültetésére már megtették a szüksé
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> Juh- és kecsketartók figyelmébe! Jú
nius 15ig adhatják le támogatási kéréseiket 
azok a juh és kecsketartó gazdák, akik az 
Országos Kiegészítő Támogatás (CNDP) 
keretén belül állatlétszám utáni támogatás
ban szeretnének részesülni. A Mezőgazda
sági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) megyei irodáiba kérést azon gaz
dák tehetnek le, akik állatállománya legke
vesebb 50 anyajuhból vagy 25 anyakecské
ből áll, az állatok szerepelnek az Országos 

Farmnyilvántartóban, és 2011. március 
31e előtt betöltötték az egyéves korha
tárt. „Emellett a gazda nyilatkozatban 
biztosítja az ügynökséget arról is, hogy 
folyó év június – és augusztus 31e között 
a támogatási kérésben megjelölt helyen az 
állatok megtalálhatók lesznek. Ezen elő
írásnak a be nem tartása, illetve az ellen
őrzések során tapasztalt állatlétszámbeli 
különbségek büntetéseket vonnak maguk 
után: amennyiben az eltérés meghaladja 
a 3 százalékot, a gazda elveszítheti a tá
mogatási összeg egy részét, 50 százalékos 

eltérés tapasztalása esetében pedig a támo
gatást teljes egészében megvonják” – tájé
koztatott Tánczos Barna vidékfejlesztési 
államtitkár. Elmondta, a támogatási kérés 
leadásakor a gazdánál csupán személyi
igazolványmásolat, működő banki folyó
számla, illetve adott esetben regisztrációs 
igazolás kell legyen, a leadott kérések jo
gosultságának ellenőrzésére pedig június 
16. és augusztus 31. között kerül sor. Az 
állattenyésztési támogatások értéke, a ta
valyi összegekhez hasonlóan, állatonként 
idén is megközelítőleg 40 lej lesz.

HAtAn A kétezerből

Kevesen kértek 
adósság-átütemezést
A Hargita megyében szóba jöhető 2 ezer cégből 
mindössze 6 kérelmezte eddig a költségvetéssel 
szembeni adósságállományának átütemezését. A 
szándékában könnyítést jelentő, ám igen bürok
ratikus jogszabály így egyelőre csak papíron se
gíti a vállalkozókat.

HN-információ

Március végén jelent meg a 2011/29es, az 
állami költségvetéssel szembeni adóssá
gok átütemezésére vonatkozó sürgősségi 

kormányrendelet, majd április 8án az alkalmazási 
eljárását jóváhagyó 2011/1853as rendelet. A jog
szabály adott feltételek mellett lehetőséget teremt az 
adóhatóságokkal szembeni fiskális kötelezettségek 
legfeljebb 5 évig terjedő átütemezésére. A kormány 
szándéka szerint a rendelet a válság miatt nehéz vagy 
fizetésképtelen helyzetbe került cégeken és magán
személyeken kívánt volna segíteni. A pénzügymi
nisztérium illetékesei akkor úgy vélekedtek, országos 
viszonylatban 2025 ezer jogi és magánszemély lehet 
a jogszabály „jótéteményeinek” potenciális haszonél
vezője. Ugyanakkor elismerték azt is, hogy az ügyin
tézés esetleg időigényesnek is bizonyulhat, az érintett 
adófizető által benyújtandó dokumentáció összeállí
tása másfél hónapot is „felemészthet”, az elbírálása 
pedig 60 napot igényel.

A minisztériumi optimizmust egyes elemzők próbál
ták „lehűteni”, állítván, a garancianyújtási feltétel eleve 
sok vállalkozást kizárhat a kedvezményezetti körből, az 
elbírálásban óhatatlanul közrejátszódhatnak szubjektív 
tényezők is. Dan Lazăr államtitkár részben elismerte 
ugyan a fenntartásokat, ugyanakkor hangsúlyozta: „Ar
ról kell megbizonyosodnunk, hogy segítjük az adófize
tőt, de arról is, hogy nincs állami támogatásról szó és 
az állami költségvetést sem éri veszteség”– fogalmazott, 
hozzátéve, a hazai jogszabály a spanyolországi gyakor
latból ihletődött.

A jogszabály alkalmazási eljárását jóváhagyó kor
mányhatározat megjelenése óta több mint másfél hó
nap telt el, de a várt adósságátütemezési kérésözön 
elmaradt. Hargita megyében például több mint 2 ezer 
vállalkozás halmozott fel viszonylag jelentős adósság
állományt, ám ebből – mint azt a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóság illetékeseitől megtudtuk – csupán hat 
kérelmezte adósságátütemezését. A székelyudvarhelyi, 
a gyergyószentmiklósi, a szentegyházi, a balánbányai, 
a korondi, a maroshévízi és a szárhegyi adóhivatalok
hoz eddig egyetlen kérést sem nyújtottak be. A Hargita 
megyei ANAF szakemberei szerint ez egyrészt a bürok
ratikus eljárásnak tulajdonítható, másrészt pedig gya
korlatilag egy olyan dokumentáció összeállítása hárul 
a vállalkozóra, mint egy kereskedelmi banki kölcsön
igénylésnél. Ez sokak számára jelent tehert. Úgyszintén 
az a feltétel, miszerint a kérelmező nem rendelkezhet 
készpénzkészlettel, nehéz helyzetbe hozhatja azt a sze
mélyt is, akire az elbírálás hárul. Ha egy cégnek van 
némi pénzkészlete és kifizeti az adósságait, nem tudja 
finanszírozni a tevékenységét. Ha azt finanszírozza, 
megtörténhet, hogy nem marad pénzalapja az adósság
törlesztésre.


