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> Újraszabják a mi-
nimálbér és az átlagbér 
közötti arányt. Október-
ben a kormány „újraszab-
ja” a minimálbér és az 
átlagbér közötti arányt 
– jelentette ki Marian 
Sârbu, az UNPR elnöke a Nemzetközi 
Valutaaalap (IMF), a Világbank és az Euró-
pai Bizottság képviselőivel folytatott pénte-
ki tárgyalásokon. Sârbu szerint az intézke-

désre azért van szükség, hogy ösztönözzék 
az új munkahelyek teremtését a magánszfé-

rában. Mint mondta, 
„immár szinte biztos” 
– hacsak nem történik 
valamiféle világgazda-
sági sokk –, hogy 2012. 
január elsejétől nyugdíj-
emelést hajtanak végre: 

a juttatásokat az inflációs aránnyal, illetve 
az átlagbér növekedési arányának felével 
megegyező aránnyal növelik. Sârbu szerint 
a közalkalmazottak bére 2012-ben visszaáll 

a 25 százalékos csökkentés előtti szintre, 
erről formális döntést októberben hoz a 
kabinet, amikor rögzítik a jövő évi makro-
gazdasági mutatókat.

Egyébként a közalkalmazottak három 
szakaszban történő béremeléséről beszélt 
a hétvégi IMF-delegációval folytatott tár-
gyalások után Adrian 
Niţu, a képviselőház 
költségvetési-pénzügyi 
bizottságának alelnöke 
is, aki szerint az első 
béremelésre már októ-

berben sor kerülhet, a fizetéseket pedig 
5-5 százalékkal fog ják növelni. A bér-
emeléshez szükséges pluszösszegeket az 
augusztusi költségvetés-kiegészítés al-
kalmával hag yják jóvá. Jeffrey Franks, az 
IMF romániai küldöttségének vezetője 
tegnap elmondta, a Valutaalap csak abban 

az esetben támogatja a 
béremelést, ha Románia 
a fizetésemelés mellett 
is tartani tudja magát a 
2011-es és 2012-es költ-
ségvetési hiánycélokhoz.

Választási lehetőség: a 35 ezer eurónál kisebb forgalom esetén az egyszerűsített könyvelés is alkalmazható  fotó: mihály lászló

A kettős számvitel helyett egysze-
rű könyvelést is alkalmazhatnak 
az éves szinten 35 ezer eurónál 
kisebb forgalmat bonyolító sze-
mélyek, de ez esetben aktívaállo-
mányuk sem haladhatja meg a 35 
ezer eurót. Ha az üzleti forgalom 
év közben mégis meghaladja az 
adott értékhatárt, akkor az érintet-
teknek a következő évtől a kettős 
számvitelre kell áttérjenek.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A 2011/37-es sürgősségi kor-
mányrendelettel módosított 
és kiegészített könyvviteli 

törvény egyik új előírása értelmében 
adott cégek és vállalkozások esetében 
alkalmazható lesz az egyszerűsített 
könyvviteli rend-
szer. A napokban 
m e g s z ü l e t e t t 
a szóban forgó 
rendszert jóváha-
gyó 2011/2239-
es számú pénz-
üg yminiszteri 
rendelet is, ami a Hivatalos Közlöny 
július 25-i számában jelent meg. Az 
egyszerűsített könyvviteli rendszer 
felöleli az egyszerűsített könyvviteli 
szabályozásokat, valamint az egysze-
rűsített éves pénzügyi jelentések jóvá-
hagyására, aláírására és közzétételére 
vonatkozó szabályokat. Az egyszerűsí-
tett könyvviteli szabályozások felölelik 
a könyvviteli elveket, az éves egyszerű-
sített pénzügyi jelentések összeállítá-
sának szabályait, a jelentések formáját 
és tartalmát, az egyszerűsített számla-

tervet, valamint a könyvviteli számlák 
tartalmát és funkcióit. A szóban for-
gó rendszert egyébként a miniszteri 
rendelet tartal-
mazza, amelyet 
majd a Hivatalos 
Közlöny 522 bis 
számában fognak 
közölni.

Az újdonsá-
got jelentő egy-
szerűsített könyvviteli rendszert a törvény 
értelmében azok a személyek alkal-
mazhatják, akik a megelőző pénzügyi 
esztendőben 35 ezer eurónál kisebb 
értékű üzleti forgalmat jegyeztek,  
ugyanakkor vagyonállományuk össz-
értéke sem haladta meg a 35 ezer eurót. 
Megjegyzendő, hogy az euró átszámí-
tásánál a Román Nemzeti Bank 2010. 

december 31-i ár-
folyama alkalma-
zandó, ugyanis 
az egyszerűsített 
könyvviteli rend-
szer alkalmazása 
a 2011-es eszten-
dei éves jelenté-

sek összeállításánál alkalmazandó, így 
a megelőző esztendőnek 2010 tekin-
tendő. A törvény, illetve a miniszteri 
rendelet értelmében vannak azonban 
olyan cégek is, amelyek az egyszerű-
sített könyvviteli rendszert nem al-
kalmazhatják. Ezek között vannak 
többek közt az állami tulajdonban 
lévő kereskedelmi társaságok, azok a 
jogi személyek, akik tevékenységét a 
jegybank szabályozza, a szövetkezeti 
társaságok, a külföldi székhelyű jogi 
személyek romániai jogi személyi-

ség nélküli egységei. Amennyiben az 
egyszerűsített könyvviteli rendszer 
alkalmazására jogosult cégek nem 

kívánnak élni 
e lehetőséggel, 
akkor a kettős 
könyvvitelt kell 
alkalmazniuk, 
s rájuk nézve 
továbbra is hatá-
lyos a pénzügy-

miniszter 2009/3055-ös rendelete.
Felvetődik a kérdés, hogy mi tör-

ténik akkor, ha év közben az adott cég 
meghaladja a 35 ezer eurós üzleti for-
galmi értékhatárt. „Menet közben” 
nem lehet változtatni a játékszabá-
lyokon, s az érvényes ebben az esetben 
is, azaz abban az esztendőben egészen 
az évzárásig az egyszerűsített könyv-
viteli rendszert fogja alkalmazni. Így 
a kettős könyvvitelre csak a követke-
ző esztendőben lehet rátérnie.

A most megjelent rendelet, illet-
ve a bevezetésre kerülő egyszerűsített 
könyvviteli rendszer kapcsán meg kell 
jegyezni, hogy az nem lép az egyszerű 
könyvvitel (contabilitate în partidă 
simplă) helyébe, ez utóbbi továbbra 
is létezik mint könyvviteli rendszer. 
A törvény értelmében azon személyi 
kategóriákat, akik ezt alkalmazzák, 
ugyancsak pénzügyminiszteri ren-
delet révén állapítják meg. A most 
megjelent miniszteri rendelet előírja 
azt is, hogy ezentúl az éves egysze-
rűsített pénzügyi jelentés (situaţii 
financiare anuale simplificate) szin-
tagma az éves rövidített pénzügyi 
jelentéssel (situaţii financiare anuale 
prescurtate) helyettesítendő.

Promóciós személyi hitel
a román Fejlesztési Bank rt.-től

Október végéig mindazok, akiknek személyi felhasználású hi-
telre lenne szükségük, vagy gépkocsit szeretnének vásárolni, de nem 
rendelkeznek elegendő pénzösszeggel, promóciós költségek mentén 
juthatnak hitelhez a Román Fejlesztési Bank Rt.-től. 

A garancia nélküli hitelek értékhatára 600 és 60 000 lej között 
mozog, és a Román Fejlesztési Bank ezt a hitelt hat hónaptól hét évig 
terjedő futamidőre nyújtja. Azok, akik járművet akarnak vásárolni, 
ugyanezen promóció keretében gépkocsivásárlásra – legyen szó új sze-
mélygépkocsiról vagy használtról – nyújtott hitelben részesülhetnek. 
Új személygépkocsi esetében a hitel felső határa 165 000 lej, használt 
esetében pedig 100 000 lej. A visszatérítésre 6 hónaptól 7 évig terjedő 
időtartam alatt kerül sor, azt az ügyféllel történő megegyezés alapján 
állapítják meg. A fix kamat 7,5 százalék/év, elemzési jutalékot pedig 
nem alkalmaznak, tehát ez nem kerül pénzbe az ügyfélnek. 

Jó tudni, hogy a bank figyelembe veszi mind a bérből, mind pe-
dig a nyugdíjból, valamint a bérbeadásból, az osztalékból, a független 
tevékenységből, a szerzői jogdíjból és a banki betétek kamatjaiból 
származó jövedelmeket. Úgyszintén az elemzés alkalmával a kérelme-
ző jövedelmei mellett elfogadható három társhitelezett jövedelme is. 
Ez utóbbiak lehetnek a címzetes férje vagy felesége, valamint rokona 
vagy sógora a negyedik lemenő ágig. 

A minimális jövedelemszint, amely esetében ilyen hitel ké-
relmezhető, 400 lej személyi felhasználású hitel esetében és 500 
lej gépkocsi-vásárlási hitel esetében. 

Az ügyfél, amennyiben igénybe veszi a Román Fejlesztési Bank 
egyéb termékeit vagy szolgáltatásait, másfajta kedvezményekben is 
részesülhet. Így például, amennyiben az ügyfél a jövedelmeit a bank 
révén ügykezelteti, és egyéb termékeket is használ, 10 százalékig ter-
jedő kamatcsökkentésben részesülhet. Ami az éves tényleges kamatot 
(DAE) illeti, annak szintje egy 13 000 lejes szabad felhasználású hitel 
esetében 13,02 százalék, egy 22 500 lejes gépkocsi-vásárlási hitel ese-
tében pedig 11,09 százalék. Mindkét hitel esetében a számítás hétéves 
futamidőre vonatkozik.

Bővebb felvilágosítás kapható a Román Fejlesztési Bank – 
Groupe Societe Generale összes egységénél, a www.brd.ro 

honlapon, valamint a 0800–803803-as telefonszámon.
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MA MutAtják BE Az iMF-jElEntést

GDP-növekedéssel 
kecsegtet a kormány

0,3–0,4 százalékos gazdasági növekedést vár az 
idei második negyedévben a kormány az előző 
három hónaphoz képest, míg infláció terén a 

jegybank célkitűzése alatti, 4,8 százalékra számítanak – de-
rült ki a Nemzetközi Valutaalap tárgyalóküldöttségének a 
szombati és vasárnapi egyeztetéseken bemutatott kormány-
adatokból. Az IMF ugyanakkor a ma bemutatandó jelenté-
sében továbbra is fenntartja a román gazdaság idei évi 1,5 
százalékos növekedési esélyeit, ám a jövő évi becslést már 0,2 
százalékkal, 3,9 százalékról 3,7 százalékra rontotta – tudta 
meg tegnap kormányzati forrásokból a Mediafax hírügy-
nökség. A források szerint Románia a mostani felülvizsgálat 
alapján minden, az idei első félévre szóló célkitűzést teljesí-
tett, így semmilyen engedményt nem kér majd a Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsától.
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