
hírfolyam

> Legkevesebb 37 banit fognak kérni 
a Petrom részvényeiért. Elfogadta tegnap a 
kormány a Petrom-részvények kikiáltási árát, e 
szerint 0,3708 lej az alsó határ, amennyiért még 
értékesítenék a kőolajvállalat állami részvénye-
it. Az ár az elmúlt 52 hét tőzsdei részvényár-
folyamának átlaga. A maximális ár 0,46 lej 
részvényenként, amely a kereskedési periódus 
legmagasabb árfolyamát jelenti. A minimális 
ár egyébként kisebb, mint amennyit a tőzsdén 
kértek a Petrom-részvényekért az utolsó keres-

kedési napon (0,3840 lej), ez pedig a Mediafax 
hírügynökség szerint arra utal, hogy előzete-
sen nem érdeklődtek elég sokan a részvények 
felvásárlása iránt. A gazdasági minisztérium a 
Petrom részvényeinek 9,84%-át birtokolja. A 
maximális, részvényenkénti 0,46 lejes árfolyam 
mellett az állam 610 millió eurós bevételre 
tehetne szert, 0,37 lejes árfolyamon azonban 
csak 490 millió euró folyhat be az államkasszá-
ba. A részvénypakett 85%-át a nagy befekteté-
si alapok számára értékesítenék, ezért az orosz 
Renaissance Capital Bank felel. A maradék 
15%-ot a kisbefektetők vásárolhatják meg. 
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Gazdaság
Bankadó készül az euróövezetBen

A válságtalálkozó átmeneti 
megoldást adhat

Átmeneti megoldást adhat a hol-
napi euróövezeti csúcstalálkozó 
a görög adósságválságra, olyant, 
amely utat jelöl ki a probléma tar-
tós rendezésére – mondta az euró-
pai ügyekért felelős francia minisz-
ter, Jean leonetti. a megoldásnak 
része lehet egy, az euróövezeti 
bankokra kivetett adó.

Hírösszefoglaló

Brüsszelben a politikus kifej-
tette: a találkozó nem fog-
ja véglegesen megoldani a 

helyzetet, de a politikusok nem is 
halasztják majd a döntést a nyár 
végéig. „Ha olyan javaslatban álla-
podunk meg, amely végérvényesen 
kezeli az egész euróövezeti válságot, 
akkor joggal lepődhetnek meg” – 
fogalmazott Leonetti. „És ha olyan 
döntés születik, hogy augusztus 21. 
után ismét találkozunk az ügyben, 

akkor azt gondolnák, hogy a prob-
lémára elégtelen választ adtunk.” A 
miniszter megerősítette azokat a 
híreket, hogy a megoldásnak része 
lehet egy, az euróövezeti bankokra 
kivetett adó. „Ez egyike a lehető-
ségeknek, amelyeket vizsgálunk. 
Ezzel elkerülhetővé válik, hogy 
közvetlenül avatkozzunk bele a 
bankrendszerbe, és hogy államcső-
döt okozzunk” – mondta Leonetti. 
Leonetti, akit június legvégén ne-
vezett ki Nicolas Sarkozy államfő 
az EU-ügyekért felelős miniszter 
pozíciójába, leszögezte: „termé-
szetesen a francia–német tengely 
megállapodása” nyomán lesz ered-
mény.  Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy az euróövezet valamennyi 
állama számára közös kívánalom, 
hogy megmaradjon a közös valuta, 
és helyreálljon az európai pénzügyi 
stabilitás.
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ÚJ JogszaBÁly szerint

Készülődés a féléves 
mérlegzárásra

Július hónapot írunk, s közeleg a féléves számviteli 
jelentések benyújtásának határideje. kik is kötele-
zettek ennek a rendeletnek az értelmében a féléves 
számviteli jelentés benyújtására? 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az utólag módosított és kiegészített 1991/82-es, a 
számviteli törvény vonatkozó előírásai állapítják 
meg a kötelezettek körét. A szóban forgó jelentés 

benyújtására idén egy új jogszabály, a július 7-én megje-
lent 2001/2234-es közpénzügyi miniszteri rendelet alap-
ján került sor, amellyel jóváhagyták a 2011. június 30-i 
számviteli jelentés rendszerét. Ugyanakkor ezen rende-
lettel hatályon kívül helyezték az eddig érvényben lévő 
2010/1879-es hasonló jellegű rendeletet. 

Mindazon cégek, vállalkozások, amelyek a megelőző 
pénzügyi évben 35 000 eurót meghaladó üzleti forgalmat 
jegyeztek, kötelesek benyújtani a számviteli jelentést. Ez 
átszámolva a 2010. december 31-én jegyzett árfolyamon, 
hazai pénznemben kifejezve 149 968 lejt jelent. Amint 
azt Kedves Imre közgazdásztól, a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság ügyvezető igazgatójától meg-
tudtuk, nyilvántartásaik szerint megyénkben 3247-re 
tehető azon cégek száma, melyek kötelezettek lesznek a 
féléves számviteli jelentés benyújtására, amelynek végső 
határideje augusztus 16. Az igazgató utalt arra is, hogy 
ennek a kötelezettségnek az elmulasztása a számviteli tör-
vény 42. szakasza értelmében 300 lejtől 4500 lejig terjedő 
pénzbírsággal büntetendő a megkésési időtartam függvé-
nyében. Jó tudni azt is, hogy azok a cégek, amelyek létre-
hozásuk időpontjától 2011. június 30-ig nem fejtettek ki 
tevékenységet, illetve az első félév során időlegesen inak-
tívak voltak, valamint azok a jogi személyek, akik felszá-
molás alatt állnak, nem kötelesek benyújtani a jelentést. 

elektronikus formában kell benyújtani

A féléves számviteli jelentést alá kell írnia annak a 
személynek, aki jogosult annak összeállítására, vala-
mint az ügyvezetőnek vagy annak a személynek, aki-
re hárul a cég vagyonkezelése. A féléves számviteli je-
lentést elektronikus formátumban kell benyújtani, s 
ennek érdekében a közpénzügyi minisztérium vidéki 
egységei ingyenesen biztosítják az érdekeltek számá-
ra a szükséges programot, illetve az letölthető a tárca 
honlapjáról (www.mfinante.ro). Amúgy a jelentés 
három űrlapot foglal magában.

A közpénzügyi vezérigazgatóság illetékesei szük-
ségesnek tartották hangsúlyozni, hogy a miniszteri 
rendelet mellékletét képező, a féléves számviteli je-
lentések összeállítására vonatkozó módszertani nor-
mák számos újdonságot tartalmaznak, éppen ezért 
több mint indokolt azok alapos áttanulmányozása 
és elsajátítása. Ezt azért tartják szükségesnek hangsú-
lyozni, mert tapasztalataik szerint az érintettek sok-
szor szem elől tévesztik, hogy időközben módosult 
az egyik vagy a másik jogszabály. A rutin, az inerció 
viszont meglepetéseket okozhat.


