
ges intézkedéseket, a kérelmező által 
kitöltendő adatlap így már a megye 
valamennyi adóhivatalánál rendel-
kezésre áll. De letölthető az Orszá-
gos Adóügynökség honlapjáról is, és 
ugyanott megtalálható az informati-
kai segélynyújtási program is. Mint 
megtudtuk, a cégbejegyeztetés és a 
meglevő cégek áfafizetői körbe való 
belépése iránt az adóhatóságoknál 
máris többen is érdeklődtek, de hogy 
megyénkből kiket és milyen mér-

tékben érinthet a szigorított feltétel-
rendszer, jelenleg nehéz megbecsülni. 
Hargita megyében viszont a megyei 
kereskedelmi törzskönyvnél az év ele-
je óta havi átlagban 60 kft.-t jegyeztek 
be, ilyen alapon az érintettek száma 
vélhetően havi több tízre fog rúgni.

Kivételek gyengítik 
az áfaszabályt
A rendelet egyik célja azoknak 

a cégeknek „a kiszűrése”, amelyek 

esetleg kockázatot jelentenek az 
áfával kapcsolatos előírások be-
tartására, alkalmazására, ám ilyen 
tekintetben megkésve született 
a jogszabály. Az is furcsa, hogy 
a hatálya csak azokra a vállalko-
zásokra terjed ki, amelyeket az 
1990/31-es törvény alapján je-
gyeznek be, illetve, hogy e ren-
delet alapján a már bejegyzett 
kereskedelmi társaságokat utólag 
miért is nem „világítják át”.

a forgalmiadó-fizetést választó cégeKet

az áfa-feltételrendszeren
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A Hargita megyei adóhivataloknál felkészülve várják az érdeklődőket: havi szinten pár tízre számítanak fotó: mihály lászló

hírfolyam

> Adóköteles marad a 740 lejnél na-
gyobb nyugdíj. A kormány a következő évben 
is fenntartja azt a határozatot, amely szerint a 
740 lejnél nagyobb nyugdíjak után egészség-
biztosítást kell fizetni. Az állam azt reméli, 
hogy ezáltal évi másfél milliárd lej többlet-
bevételre tesz szert. Emil Boc miniszterelnök 
azt is bejelentette, hogy jövőre megnövelik a 
nyugdíjakat. A járulékot az inflációnak meg-
felelő mértékben növelik, illetve a bruttó át-
lagbér növekedésének az 50 százalékával.

> Bankok eladósorban. Néhány európai 
bank nehéz helyzete a romániai bankrend-
szer megerősödéséhez vezethet – véli Steven 
van Groningen, az osztrák tőkéjű Raiffeisen 
Bank romániai igazgatója. „Nagyon megle-
pődnék, ha idén nem lennénk tanúi legalább 
egy kivásárlásnak” – mondta. A megerősödés 
más országok bankrendszereiben is kimu-
tatható, például Lengyelországban, miután 
egy-egy nagy görög és ír bankot is eladtak. A 
Volksbank Rt. bejelentette, eladja a Volksbank 
International csoportot, amelynek a romániai 
fiók is része. Vevőként az orosz Sberbank neve 

is felmerült. Mivel a romániai fiók a legkiter-
jedtebb, az oroszok kénytelenek lennének az 
összes EU–Románia-műveletet megszilár-
dítani, így a Román Nemzeti Bank lenne a 
Sberbank közép- és kelet-európai üzleteinek 
első számú engedélyezője és felügyelője. A 
német Bayerische Landesbankhoz tartozó 
Magyar Kereskedelmi Bank szintén bejelen-
tette, hogy 2013-ig eladná romániai leányát, 
az MKB Romexterra Bankot. A görög ATE 
Bank-csoport pedig a romániai többségét 
adná el egy, az Európai Bizottság által jóváha-
gyott átszervezési terv keretén belül.

Kevés ajánlattal szolgáltaK a cégeK

Elmaradt  
az állásdömping

mindössze hét munkáltató 66 állásajánlata közül válogat-
hattak a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség 
pénteki, csíkszeredai állásbörzéjének résztvevői. A cé-
gek távolmaradását az ügynökség vezetője a túl sűrűvé 
váló börzékkel magyarázza, amin a munkáltatók a jelek 
szerint nem kívánnak minden hónapban részt venni. A 
megyei munkaerő-elhelyező honlapján azonban jelenleg 
is több mint háromszáz állásajánlat található.

HN-információ

Mind a munkakeresők, mind az állásajánlók száma 
alapján is jóval a várakozások alatt alakult a Har-
gita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség 

hétvégi, május havi állásbörzéje. A pénteki, Csíkszeredában 
tartott munkahelymustrára ugyanis csupán hét munkálta-
tó hozta el ajánlatait, ám a börzén felkínált 66 üres állásra is 
csupán 127 kilátogató volt kíváncsi. A börzén bemutatott 
állásajánlatok alapján a legtöbb új munkatársat a biztosító-
társaságok keresték, de elhelyezkedést kínáltak a reklámipar 
mellett a könnyűiparban és a kereskedelemben is. A hétvégi 
állásbörzén egyébként – mint Tiberiu Pănescutól, a megyei 
foglalkoztatási ügynökség vezetőjétől megtudtuk – mind-
össze két személy alkalmazására került sor: bolti eladói, il-
letve diszpécseri munkakörbe. Pănescu egyébként a hétvégi 
rendezvény iránti alacsony munkáltatói érdeklődést ponto-
san az április hónaptól havi rendszerességűre bővített mun-
kaerőbörzék sűrűségével indokolta, így a szakember a múlt 
hónapi nagy forgalmú börze után nem tartotta furcsának az 
új munkatársakat kereső cégek viszonylagos távolmaradását 
sem. A munkáltatók egyszerűen nem kívánnak ilyen sűrűn 
részt venni ezeken az állásbörzéken – hangsúlyozta Pănescu. 
A májusi pangással szemben a múlt hónapi, három helyszí-
nen megszervezett állásmustrán egyébként Csíkszeredából 
20, Székelyudvarhelyről 30, míg a Gyergyói-medencéből 14 
munkáltató összesen 459 álláslehetőséget ajánlott az érdek-
lődők figyelmébe, javában az építőipar, illetve a textil- és kon-
fekcióipar, valamint a biztosítási szféra területéről. A Hargita 
megyei AJOFM vezetője ennek ellenére bizakodóan tekint 
a néhány hét múlva sorra kerülő, június havi állásmustrára 
is. „Több cégnek fogunk meghívót küldeni, így reméljük, 
a soron levő júniusi börze iránt már nagyobb lesz az érdek-
lődés” – tette hozzá Pănescu. A munkahelyet keresőknek 
azonban addig is az ügynökség internetes honlapját aján-
lotta figyelmébe, ahol a csíkszeredai, gyergyószentmiklósi és 
udvarhelyi vállalkozók álláshirdetései alapján jelenleg is 319 
munkahelyajánlatból válogathatnak. 

Hirdetések


