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> Árcsökkenéssel rajtolt a Petrom-
jegyzés. Nem a legsikeresebben indult a 
Petrom kőolajtársaságban birtokolt 9,84 
százalékos állami részvénycsomag tegnapi 
Bukaresti Értéktőzsdei jegyzése. A piacra ke-
rülő csomag értékét szakértők korábban – a 
részvényenkénti 0,46 lejes árfolyam mellett – 
610 millió euróra becsülték, ám a Bukaresti 
Értéktőzsde tegnapi zárásakor a befektetők 
a Petrom-papírokért csupán 0,39 lejt voltak 
hajlandók fizetni. Az állam az 518 millió eu-

róra becsült 8,3 százalékos részvénycsomag 
értékesítésével az orosz Renaissance Capital 
bankot bízta meg: a pénzintézet lényegében 
a papírok nagybefektetési alapok számára 
való értékesítse miatt felel, míg a maradék 
1,5 százalékos tulajdonhányad a kisbefektetői 
vásárlóknak lett felajánlva. Utóbbiért a BT 
Securities, az EFG Eurobank Securities és a 
Romcapital felelt.

> 200 euróba kerül az ökocímke. Éves for-
galmazási díj helyett 200 euró egyszeri vizsgálati 
díjat kell fizessenek azok a cégek, amelyek uniós 

ökocímkét szeretnének termékükre. A pénz tel-
jes egészében az állami költségvetésbe folyik be. 
Az új illeték 30 napon belül kerül alkalmazásra. 
Az eddigi jogszabályok szerint az ökocímkéért 
300 és 1300 euró közötti összeget kellett fizetni, 
amelynek 75 százaléka került a központi költ-
ségvetéshez, a többit a környezetvédelmi mi-
nisztérium alapjába folyósították.

> Haladékot kapott az elektronikus be-
vallás. A pénzügyminisztérium által beharan-
gozott határidőhöz képest egy hónappal kitol-
ták a 112-es űrlap benyújtásának kizárólagos 

elektronikussá tételét. A társadalombiztosítási 
hozzájárulásokra, a személyi jövedelemadóra és 
a biztosított személyek névleges nyilvántartására 
vonatkozó jelentés hagyományos úton történő 
benyújtására még e hónapban is sor kerülhet, ám 
a 112-es űrlap július 25-e után már csak elektro-
nikus formában lesz benyújtható. A halasztást 
lehetővé tevő 2011/2215-ös pénzügyminiszteri 
rendelet igazi meglepetést okozott: Az illetéke-
sek valószínűleg azzal számoltak, hogy az elekt-
ronikus bizonylatok megszerzésére július 25-ig 
nemigen lesz lehetőségük az érintett munkálta-
tóknak, illetve könyvviteli cégeknek.
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Július havi pénzügyi naptár
két év után először csökkentek Az árAk

Mínuszba fordult 
az infláció

két év után először, júniusban újra árcsökkenésről 
adott számot az Országos statisztikai intézet. A 0,3 
százalékos deflációt döntően az élelmiszerárak csök-
kenése magyarázza. Az éves szinten számított infláció 
azonban még így is 8 százalék közelében maradt.

HN-információ

A szakértők számításaira is rácáfolva, júniusban 0,3 szá-
zalékkal csökkentek májushoz képest a hazai fogyasz-
tói árak – derül ki az Országos Statisztikai Intézet 

(INS) tegnap közzétett inflációs jelentéséből. Az INS adatai 
szerint a múlt hónapban elsősorban az élelmiszer-termékek 
lettek olcsóbbak, ilyenformán Románia az utóbbi két évben 
először jegyzett deflációt. Infláció helyett a fogyasztói árak 
csökkenésére legutóbb 2009 augusztusában került sor.

A fogyasztói árak kedvező júniusi alakulása ugyanak-
kor az éves inflációs rátában is éreztette hatását, mely így a 
májusi 8,41 százalékos szintről a tavaly júniusi árszintekhez 
képest 7,93 százalékra apadt. A statisztikusok előrejelzése 
szerint ugyanakkor a nyár folyamán további jelentős áresés 
lesz érzékelhető, elsősorban a piacra kerülő friss mezőgaz-
dasági termékeknek köszönhetően, de mint megjegyzik, a 
jövő hónaptól – bázishatásként – megszűnik az tavaly júli-
usi 5 százalékos áfaemelés inflációgerjesztő hatása is.

Júniusban egyébként az élelmiszer-termékek ára átlagosan 
1,3 százalékkal lett olcsóbb: a piacra kerülő újkrumpli hatásá-
ra például a burgonya ára egy hónap alatt 12 százalékkal ol-
csóbbodott, igaz, a csökkenés ellenére a burgonya ára a tavalyi 
év végihez képest még így is közel 19 százalékkal magasabb. 
A zöldségek és zöldségkonzervek csoportjából a szemes bab 
ára közel 1 százalékkal lett alacsonyabb, míg a többi zöldség 
esetében átlagosan 12 százalékos árcsökkenést mértek. Szin-
tén az élelmiszer-termékek sorában a tej és a tejtermékek ára 
0,24 százalékkal csökkent, ezen belül jelentősebb csökkenést 
– közel 1 százalékosat – a tehéntúrónál jegyeztek.

A friss gyümölcsök ára viszont több mint 2 százalékkal 
drágult, de a múlt hónapban szinte fél százalékkal emelke-
dett a kávé és a tojás ára is. Enyhén drágultak a szolgáltatási 
díjak is: a legnagyobb mértékű, 2 százalékos áremelkedést 
a légi szállítás, illetve a telefonszolgáltatások terén mérték.

A hargita népe napilap és a har-
gita Megyei közpénzügyi vezér-
igazgatóság együttműködésével 
elindított szolgáltatás keretében 
július hónapra vonatkozóan is kö-
zöljük a napokban esedékes kü-
lönböző adóbevallások és nyilat-
kozatok benyújtási határidejét. 
Az alábbi táblázat közlésének 
célja: az érintettek figyelmének 
felhívása az esedékes fizetési 
kötelezettségeikre. A hargita 

megyei pénzügyi szakemberek 
felhívása szerint a torlódások és 
az esetleges tévedések idejében 
történő tisztázása érdekében 
ajánlatos a határidő lejárta előtt 
eleget tenni a szóban forgó kö-
telezettségeknek. ugyanakkor 
ismételten felhívják az érintett 
adófizetők figyelmét, hogy a 
közpénzügyi intézményrendszer 
átszervezése nyomán megyénk-
ben is megszűntek egyes adóhi-

vatalok. A székelykeresztúri, ko
ron di és szentegyházi hatáskörét 
a székelyudvarhelyi adóhivatal 
vette át, a balánbányai a csík
sze redai adóhivatalba ol vadt be, 
a gyer gyószárhegyi a gyer gyó
szent miklósi adóhi vatalhoz, míg 
a borszéki a ma ros hévízihez ke-
rült át. tehát e hónaptól kezdődő-
en az adófizetőknek azokhoz kell 
fordulniuk, amelyek illetékessé-
gébe átkerültek.

határidő tárgy jogalap

július 15ig

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy a 1531-es szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a megelőző hónapra 
vonatkozóan a 390 VIES űrlapot (az Európai Közösségen belüli ja-
vak szállítására vagy megvásárlására és szolgáltatásokra vonatkozó 
összegző nyilatkozat).

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

július 20ig

Azon külföldi adófizető személyek, akik elektronikus szolgáltatásokat 
végeznek meg nem adózandó személyeknek benyújtják a megelőző 
évnegyedre vonatkozóan elektronikus formátumban a 301-es űrlapot 
(különleges áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1524-es szakaszának 
(7)-es bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/30-as rendelete. 

július 25ig

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

Az Adótörvénykönyv 60. szakaszának 
(2)-es bekezdése és a 2007/2371-es 
pénzügyminiszteri rendelet. 

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében áfafizetőként 
bejegyzett adófizető személyek benyújtják elektronikus formátumban a 
megelőző félévre vonatkozóan a 300-as űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562-es szakaszának 
(1)-es bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/183-as rendelete.

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

Az Adótörvénykönyv 1563-as szakaszának 
(2)-es bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/30-as rendelete. 

Azon adófizetők, akik jövedelmet realizálnak értékpapírok átruházásából 
benyújtják a megelőző évnegyedre vonatkozóan a 225-ös űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 67-es szakaszának 
(3)-as bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2010/2600-as rendelete. 

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

A pénzügyminiszter 2008/101-es rendele-
tének 8-as számú melléklete, I-es fejezet.

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

Az Adótörvénykönyv 29619-es szakaszának 
e) és f) bekezdései, valamint a 2010/1397-es 
kormányhatározat.

A közjegyzők benyújtják elektronikus formátumban a megelőző félévre 
vonatkozóan a 208-as űrlapot (az ingatlantulajdon átruházásából szár-
mazó jövedelemadóra vonatkozó tájékoztató nyilatkozat). 

Az Adótörvénykönyv 773-as szakasza 
és a 2008/1706/1889C közös miniszteri 
rendelet.

A Romániában áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a 
megelőző félévre vonatkozóan elektronikus formátumban a 394-es 
űrlapot (a Romániában áfafizetőként bejegyzett személyeknek, illetve 
személyektől Románia területén történő áruértékesítésre, szolgáltatásra 
és javak vásárlására vonatkozó tájékoztató nyilatkozat). 

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2007/702-es rendelete. 

Az Adótörvénykönyv 13. szakaszának c) és e) bekezdéseiben megjelölt 
adófizetők által jogi személyiség nélküli társulások benyújtják a megelőző 
évnegyedre vonatkozóan a 104-es űrlapot (a bevételeknek és a kiadá-
soknak a részestársak közti megosztására vonatkozó nyilatkozat). 

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2008/101-es rendelete.


