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Június 15-ig

Azok az adófizetők, akik független tevékenységből, javak használatának 
átruházásából (kivételt képezve földterületek haszonbérbe adása), va-
lamint mezőgazdasági tevékenységből szereznek jövedelmet, a fiskális 
törvénykönyv 71. szakasza értelmében benyújtják a második negyed
évre vonatkozóan a 200as űrlapot. 

Az Adótörvénykönyv 82es 
szakasza (3)as bekezdésé-
nek előírásai. 

Az adótörvénykönyv 153as vagy a 1531es szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a megelőző hónapra 
vonatkozóan a 390 VIES űrlapot (az európai közösségen belüli javak 
szállítására vagy megvásárlására és a szolgáltatásokra vonatkozó 
összegző nyilatkozat). 

Az Adótörvénykönyv 1564-
es szakasza és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2010/76os rendelete. 

Június 25-ig A Romániában képviselettel rendelkező külföldi jogi személyek befizetik 
a képviseleti adó első részletét. 

A fiskális törvénykönyv 
124. szakasza (1)es bekez-
désének előírásai. 

Június 27-ig

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett tevékenységükért 
külföldről részesülnek bérben, illetve Romániában akkreditált diplomá-
ciai kirendeltségeknek és konzulátusoknak az alkalmazottjai, benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan a 224es űrlapot (magánszemélyeknek 
Romániában kifejtett tevékenységéért, de külföldről folyósított bérjellegű 
jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 60. 
szakaszának (2)es bekez-
dése és a 2007/2371es 
pénzügyminiszteri ren-
delet. 

Az Adótörvénykönyv 153as szakasza értelmében áfafizetőként be
jegyzett adófizető személyek benyújtják elektronikus formátumban a 
megelőző hónapra vonatkozó 300as űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562es 
szakasza (1)es bekezdése 
és az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/183
as rendelete. 

Azok a személyek, akik nincsenek bejegyeztetve áfafizetőként és az 
adótörvénykönyv 153as szakasza értelmében nem is kell bejegyeztes-
sék magukat, benyújtják elektronikus formátumban a megelőző hónapra 
vonatkozóan a 301es űrlapot (különleges áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1563as 
szakaszának (2)es be
kezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2011/300as rendelete.

Az adófizető jogi és magánszemélyek benyújtják az állami költségvetés-
sel szembeni fizetési kötelezettségükre vonatkozó nyilatkozatot, a 100
as űrlapot elektronikus formátumban. 

A pénzügyminiszter 2008/ 
101es rendeletének 8as 
számú melléklete.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánszemélyek be-
nyújtják a jövedelmi adóra, a társadalombiztosítási hozzájárulásokra 
és a biztosított személyek névleges nyilvántartására vonatkozó 112es 
űrlapot a megelőző hónapra vonatkozóan. 

Az Adótörvénykönyv 29619es 
szakasza e) és f) bekezdé-
sei, a 2010/1397es kor
mányhatározat.

Június 30-ig Az osztalékot, kamatot, nyereményt és egyéb jövedelmeket kifizető 
személyek benyújtják a megelőző esztendőre vonatkozóan a 205ös 
űrlapot (a kifizetéskor visszatartott adóra vonatkozó tájékoztató nyilat-
kozat). 

Az Adótörvénykönyv 93. 
szakasza (2)es bekezdése, 
a közpénzügyi miniszter 
2011/233as rendelete. 

 

hírfolyam

> Megalakult a Csíki Vállalkozók Egye-
sülete. A hét végén tartotta alakuló ülését a 
Csíki Vállalkozók Egyesülete. A Gyerkó 
László szenátor kezdeményezésére összehí-
vott tanácskozás résztvevői egyöntetűen tá-
mogatták az egyesület létrehozásának szüksé-
gességét, hangsúlyozva, hogy a csíki térség, a  
Székelyföld felemelkedésének alapfeltétele  
a gazdasági vállalkozások fejlesztése, ugyanis 
ezek biztosíthatnak munkahelyet, megélhe-
tőségi lehetőséget. Gyerkó László kiemelte 

a vállalkozói réteg összefogásának fontos-
ságát, azt, hogy közösen eredményesebben 
tudnak fellépni sajátos gondjaik orvoslása 
érdekében, érdekeik megjelenítéséért és ér-
vényesítéséért. Az alakuló ülésen jelen volt 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke, aki a megyei önkormányzat gazda-
ságélénkítő programjait ismertette, támo-
gatásáról biztosítva a vállalkozói réteget, 
bátorítva a szerveződés létrejöttét. A jelen 
lévő vállalkozók háromtagú vezetőtestületet 
választottak a civil szervezet élére. Elnöknek 
Bulbuk Mártont választották, akinek mun-

káját alelnökként Kozma István, titkárként 
pedig Benkő Sándor fogja segíteni. Utób-
biak látják el a szervezet bejegyzésével, fel-
építésével járó feladatokat is. A szervezetnek 
tagjai lehetnek a vállalkozók, vállalkozások 
mellett a civil szervezetek is.

> Megúszhatják a rekordbüntetést 
a mo bilcégek. A Bukaresti Táblabíróság 
felfüggesztette a Versenytanács döntésének 
végrehajtását, amellyel 63 millió eurós bírsá-
got szabott ki az Orange és a Vodafone ro-
mániai leánycégeire, túlzott piaci erőfölény-

nyel való visszaélés miatt. A Versenytanács 
februárban hozta meg ítéletét egy 2006-ban 
indított vizsgálat nyomán: az Orange-ra 
34,8, a Vodafone-ra 28,3 millió eurós bírsá-
got szabott ki. A két nagy mobilszolgáltatót 
és a Romtelecomot 2006-ban a Netmaster 
Communications Kft. jelentette fel, amiért 
a saját hálózatukban többször blokkolták 
ügyfelei nemzetközi hívását, miközben a sza-
bályozó hatóság akkori 0,10 dollárban maxi-
malizált kapcsolati díja helyett az Orange és 
a Vodafone is 0,15–0,18 dolláros kapcsolási 
díjat kért a Netmastertől.

Gazdaság
 hirdetés

A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM, 
az Országos Adóigazgatási 

Ügynökség,
Hargita Megye Közpénzügyi Hivatala

A fizetésképtelenséget megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága meghívja azokat a fize-
tésképtelenségben eljáró szakszemélyeket, akik szerepelnek az Országos 
Adóigazgatási Ügynökség által jóváhagyott fizetésképtelenséget megál-
lapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le ajánlataikat a következő 
cégekre vonatkozóan, legkésőbb 2011. június 24én 13 óráig:

KONTEX TRANSPORT S Kft. (18489881) – Gyergyószentmiklós; 
EURO – LUK – PRES S Kft. (19123357) – Gyergyóditró;
REGNUM INVEST S Kft. (17379899) – Székelyudvarhely;
VIDRA CONSTRUCTOR S Kft. (23490823) – Fenyéd;
SIMCON & S S Kft. (8356187) – Székelyudvarhely;
TUBICA S Kft. (21273488) – Homoródkarácsonyfalva;
T – FORT TEXT S Kft. (6625475) – Székelyudvarhely;
LT CONSULT S Kft. (18132969) – Székelyudvarhely; 
DAKOTA SECURITY S Kft. (16314557) – Csíkszereda;
GALEV PROD COM S Kft. (2525686) – Csíkszereda;
ZONAL – HOLZ S Kft. (15318232) – Csíkszereda;
FANITA – COM S Kft. (14362639) – Csíkszereda;
ZONAL – CENTER S Kft. (17609653) – Csíkszereda;
BITU – WAY SRL (22345019) – Csíkszereda;
BORBELY S Kft. (7696199) – Csíkszentgyörgy;
VAJNI CONSTRUCT 2008 S Kft. (23464328) – Kászonaltíz;
DUBEL SYSTEM S Kft. (20950021) – Csíkszereda;
CARO INTERNATIONAL S Kft. (15441323) – Csíkszereda;
EXPERT – SYSTEM S Kft. (24642130) – Csíkszereda;
MODIMPEX S Kft. (516762) – Csíkszereda;
NEMES – IMPEX S Kft. (17208546) – Csíkszereda;
WOLF TRANS S Kft. (24499596) – Csíkszereda;
STEFIPREST – TOPOCARD S Kft. (16704487) – Csíkszereda;
TOMCOMTRANS S Kft. (15790129) – Csíkszentsimon;
PRO SERVICE S Kft. (14354067) – Csíkszereda;
CARLEONE S Kft. (18351322) – Csíkszereda;
SANDVIK – FOREST S Kft. (16435702) – Csíkcsomortán;
BORBELY – PRODCOM S Kft. (15951276) – Csíkmenaság;
BARNABAS TROTUS S Kft. (15430391) – Antalokpataka;
REP – COM – IMP S Kft. (4845156) – Csíkszereda;
CAPUCCINO S Kft. (14521319) – Csíkkarcfalva.

Az ajánlatokat a 2007/1009es számú Országos Adóigazgatási 
Ügynökség elnöki rendelete 2. cikkelyének  4. bekezdése, 14. és 16. cik-
kelye alapján kell összeállítani és a következőket kell tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy kinevezzék 
vagyonfelügyelő/felszámoló minőségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt havi díj, 
honorárium;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt sikerdíj;
Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 

ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy érdekellentéti helyzetben az 
adóssal, akihez ki lesz nevezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók létszámára vonat-
kozóan, akik részt vesznek a fizetésképtelenségi eljáráshoz kapcsolódó 
tevékenységekben. A nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid 
bemutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra vonatkozóan, 
hogy van érvényes munkaszerződésük (alkalmazottak esetében a 
Területi Munkafelügyelőség által kibocsátott igazolás), érvényes 
együttműködési megállapodásuk vagy érvényes jogi szerződésük az 
ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott időbeosztással, 
amelynek végrehajtását követni fogják az adóhatóságok;

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimutatást az összes 
eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljárásról, amely tartalmazza, hogy az 
ajánlattevőnek hány százalékban sikerült fedeznie az adós kötelezettsé-
geit, hogy amennyiben az ajánlattevők azonos pontszámot érnének el, 
a 2007/1009es számú Országos Adóigazgatási Ügynökség elnöki ren-
delete 15. cikkelyének  2. bekezdése alapján tudjuk majd rangsorolni az 
ajánlattevőket.

Az ajánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani, amelyen fel kell 
tüntetni a következőket: „Oferta pentru selectarea unui practician în 
ceea ce priveşte ……………….., a nu se deschide până la data de 
24.06.2011, numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social al prac-
ticianului în insolvenţă”. Továbbá megkérjük, hogy az ajánlatot minden 
oldalával lepecsételve, aláírva és sorszámozva adják le.

8. oldal |  2011. június 14., keddhargitanépe

E Hónapban utoljára nyújtHató bE Hagyományos módon a 112-Es űrlap

Június havi pénzügyi naptár
A Hargita Népe napilap és a Hargi-
ta Megyei Közpénzügyi Igazgató-
ság együttműködésével elindított 
új szolgáltatás keretében közöl-
jük a június hónapban esedékes 
különböző adóbevallások és nyi-
latkozatok benyújtási határidejét. 
Reményeink szerint az alábbi táb-
lázat megfelelő eligazítást adva 

idejében felhívhatja az érintettek 
figyelmét az esedékes fizetési 
kötelezettségeikre. A torlódás 
és az esetleges tévedések idejé-
ben történő tisztázása érdekében 
ajánlatos a határidő lejárta előtt 
eleget tenni a szóban forgó kötele-
zettségeknek. Fontos tudni, hogy 
ez a hónap az utolsó, amikor még 

lehetséges a személyi jövedelem-
adóra, a társadalom-biztosítási 
hozzájárulásokra és a biztosított 
személyek névleges nyilvántartás-
ára vonatkozó 112-es űrlap hagyo-
mányos módon történő benyújtá-
sa. Következésképp jövő hónaptól 
a 112-es űrlap csakis elektronikus 
úton lesz benyújtható.


