
Tavalyhoz képest két helyezést 
rontva, idén a 30. helyre rangso-
rolja globális listáján Romániát a 
kiskereskedelmi piac tőke és be-
ruházás vonzóképessége alapján 
a nemzetközi A.T. Kearney piac-
kutató cég. A lepontozást a jelen-
tős áruház-penetrációval, illetve 
a piac érettségével magyarázzák. 
Hargita megye viszont úgy tűnik, 
a tavalyi felgyorsult boltnyitási ro-
ham után idén került hatványozot-
tabban a kiskereskedelmi befekte-
tők látókörébe.
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Két hellyel hátrébb sorolta leg-
frissebb nemzetközi listáján 
Romániát – a kiskereskedel-

mi piac vonzósága szempontjából 
– az A.T. Kearney piackutató cég. A 
vállalat tanulmánya szerint a nem-
zetközi üzletláncok szempontjából 
a romániai kiskereskedelmi piac 
vonzóképessége és fejlődési lehető-
ségei a tavalyi 28. helyezés után idén 
mára csak a 30. helyre elegendőek, a 
cég osztályozása alapján így a romá-
niai piacot immár nem a legrentá-
bilisabb beruházási célpontok közé 
sorolja. Az elemzők a kéthelyezéses 
hátrasorolást az elmúlt években kí-
nálkozott piaci űrök feltöltésével, 
a romániai nagyáruház-penetráció 
növekedésével, illetve a hazai kis-
kereskedelmi piaci érettségével ma-
gyarázzák. A különböző országok 

helyezését a piackutató cég szakem-
berei természetesen egy egységes 
pontozási rendszer – az ún. Global 
Retail Development Index  (GRDI) 
– alapján állapítják meg, amiben a 
kiskereskedelmi értékesítés növe-
kedési lehetőségei mellet figyelem-
be veszik az országos kockázatot, 
a piac érettségi fokát, illetve olyan 
tényezőket is, amelyek a piacra lépés 
feltételeit és legideálisabb időpont-
megválasztását befolyásolják.

A piackutató legfrissebb, 2011-
es esztendei rangsorolása alapján 
egyébként a kiskereskedelmi üzlet-
láncok és nagyáruházak számára a 
legígéretesebb lehetőségeket jelenleg 
a brazíliai piac kínálja, de a második 

és harmadik helyre sorolt Uruguay 
és Chile révén lényegében a legtöbb 
dél-amerikai országot is befektetés 
vonzónak értékelik. A negyedik és 
hatodik helyre a mind gazdaságá-
ban, mind lakossági jövedelmeiben 
is dinamikusan fejlődő India és Kína 
került, ám a 13. helyre sorolt albániai 
és a 14.-re kerülő oroszországi piac 
kivételével a tanulmány szerint mára 
egyetlen nyugat-, illetve közép- és 
kelet-európai országban sem kifize-
tődő a kiskereskedelmi piacokra való 
betörés. A kiskereskedelmi piac éret-
lensége és potenciális bővülése lehe-
tőségei miatt azonban kifejezetten jó 
beruházási terepnek nevezik Líbiát, 
Egyiptomot és Kazahsztánt.
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>  Közelíti a félmilliót az új munkaszer-
ződések száma. A feketemunka visszaszorítása 
érdekében május elseje óta elrendelt ellenőrzé-
sek nyomán az elmúlt hét végéig összesen 470 
ezer új munkaszerződést kötöttek a romániai 
cégek – jelentette ki Emil Boc miniszterelnök. 
A kormányfő szerint ennyi munkaszerződést 
utoljára 2007-ben jegyeztek, ám a mostani 
folyamatot Boc már a román gazdaság fejlő-
désével magyarázta. Az Országos Munkaerő-
elhelyező Ügynökség (ANOFM) jelenleg 

majdnem 6,5 millió aktív munkaszerződést 
tart nyilván. Hargita megyében a munkatör-
vénykönyv új rendelkezéseinek májusi életbe-
lépése óta több mint 3100 munkáltató eddig 
közel 11 ezer új munkaszerződést kötött.

> 10 százalékkal drágulhat júliustól a 
földgáz. Máris elemzi, a napokban pedig  
közzé is teszi az országos energiaár-szabályo-
zó hatóság (ANRE) az ipari gázra vonatkozó 
új ártarifáit. Megfigyelők szerint a hatóság 
akár 10 százalékos áremelést is engedélyezhet 
a nagyipari gázfogyasztók szolgáltatóinak. 

Előbb azonban még meg kell határozniuk, 
hogy az ipari fogyasztóknak továbbított föld-
gázcsomagban milyen arányban lesz hazai és 
importált földgáz. Az erről szóló határozatot 
a kormány a múlt héten fogadta el. A rendelet 
azt is előírja, hogy a lakosságnak és a hőerő-
műveknek továbbított földgázt július elsejétől 
számítva kilenc hónapig nem lehet drágítani, 
az ipari fogyasztók esetében viszont a Nem-
zetközi Valutaalappal szemben vállalt gázár-
liberalizálási kötelezettségek miatt többsza-
kaszos drágítás várható mind a földgáz, mind 
a villamosenergia-árak esetében.
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Hargita megyében terjeszkednek idén a nagyáruházak

A nagyáruházak romániai terjeszkedési terveiben egyre gyak-
rabban tűnik fel Hargita megyei városok neve. Hargita megyé-
ben egyébként első fecskeként Csíkszeredában a Profi nyitotta 
meg áruházát, majd Székelyudvarhelyen – az időközben meg-
szűnt – Spar áruház és a Kaufland következett. Időközben meg-
jelent Csíkszeredában a Penny Market, amely utólag a megye 
más településein is nyitott üzletet. A Hargita megyei boltnyitá-
si ütem ugyanakkor tavaly jelentősen felgyorsult: az időközben 
Lidl-vé átnevezett Plus Maroshévízen, Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron nyitott áruházakat, míg a Kaufland Csíkszere-
da és Székelyudvarhely mellett Gyergyószentmiklósra is kiterjesz-
tette hálózatát. Székelyudvarhelyen ugyanakkor a Deichmann és a 
Taco, míg a megyeszékhelyen a DM tartott új boltavatókat. A Dinu 
Patriciu érdekeltségébe tartozó miniMax Discount viszont idén 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is 
üzletet nyitna, de szintén Hargita megyében terjeszkedne hóna-
pokon belül a Dedeman mellett a Billa is.

Áruházban szemlélődő vásárló: jobban versengenek a kereskedők a kegyeiért fotó: csíki zsolt

Több példányban is kérHeTő 
A fisKális bizonylAT

Fellebbezni 
csak indokkal lehet

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A napokban több olyan rendelet is megjelent, mely 
a fiskális jogszabályozás tekintetében újdonságot 
jelent. Ezek között említendő a fiskális igazoló-

bizonylat, valamint a költségvetési kötelezettségek bi-
zonylatára vonatkozó 2006/752-es pénzügyminiszteri 
rendeletet módosító 2011/2014-es rendelet, amely révén 
a szóban forgó bizonylat kibocsátási eljárása operatívab-
bá válik. Így például függetlenül az adófizető jogállásá-
tól – magánszemély-e vagy jogi – ugyanaz az eljárás és 
ugyanaz a formanyomtatvány, de lehetőség nyílt, hogy 
egyetlen kérés alapján ezentúl több példányban is ki-
bocsássák a szóban forgó bizonylatokat. A bizonylatot 
ugyanis eddig csak egyetlen példányban lehetett kibo-
csátani, ha bármi ok miatt több példányra volt szükség, 
azt csak újabb kérelemmel vagy az eredeti közjegyző 
által hitelesített másolatával lehetett megoldani. A jú-
lius 1-jétől alkalmazandó új eljárás így leegyszerűsíti az 
eljárást, megkönnyíti az adófizetők dolgát. Magánsze-
mélyek esetében a fiskális igazolóbizonylat érvényességi 
időtartama 90 nap, jogi személyek esetében pedig 30 nap. 
A szóban forgó bizonylatot a kérés benyújtásától számí-
tott 15 napon belül kell kibocsátani. 

A fiskális eljárási törvénykönyv, a 2003/92-es 
kormányrendelet megjelenését követően tizenhá-
romszor módosult, illetve egészült ki. Ezzel viszont 
nem mindig tartottak lépést a különböző alkalma-
zási normák. Ezért tartják időszerűnek a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság illetékesei az 
Országos Adóügynökség elnökének 2011/2137-es 
rendeletét, mely a fiskális eljárás, illetve ellenőrzés 
okán benyújtott fellebbezésekre vonatkozik. Újdon-
ság, hogy amennyiben a fellebbezést egy meghatal-
mazott fogalmazza meg, az illetékes szakszerveknek 
ellenőrizniük kell a felhatalmazás jogszerűségét is. 
Amennyiben a fellebbező fizetésképtelenség, átszer-
vezés vagy csődeljárás alatt van, a fellebbezést alá kell 
írnia a különleges ügyvezetőnek, felszámolónak is. 
Amennyiben az eljáró hatóság nem tudja bizonyíta-
ni azt az időpontot, amikor a fellebbező tudomására 
jutott a fiskális okirat, akkor úgy értékelendő, hogy 
a fellebbezést törvényes határidőn belül nyújtották 
be. A fellebbezéssel kapcsolatosan az eljáró hatóság-
nak ezentúl nem áll módjában utólagosan bekérni 
a megindokolásra vonatkozó adatokat, ám a felleb-
bezés okait és indokait eleve tartalmaznia kell a be-
nyújtás pillanatában. A fellebbezésekre vonatkozó 
döntéseket az Országos Adóügynökség honlapján 
kell nyilvánosságra hozni, de oly módon, hogy ab-
ban nem szerepelhetnek olyan adatok, amelyek révén 
beazonosítható a fellebbezést benyújtó jogi vagy ma-
gánszemély, valamint azon köztisztviselők, akik részt 
vettek a döntés meghozatalában. Ennek a „közzété-
telnek” is meg lehet a maga gyakorlati jelentősége: 
azokat tanulmányozva bárki eligazítást nyerhet az 
eljárásokra vonatkozóan, illetve olyan információk 
birtokába juthat, melyek függvényében eldöntheti, 
hogy egy őt érintő hasonló esetben érdemes-e vagy 
sem fellebbezni.


