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> Újra „jósolt” Nouriel Roubini. Is-
mét megszólalt a pesszimista jóslatairól hí-
res professzor, aki ezúttal több mint 50 szá-
zalékra tette annak valószínűségét, hogy az 
Egyesült Államok 12 hónapon belül recesz-
szióba kerül. Nouriel Roubini a Bloomberg 
hírügynökségnek kifejtette, az Egyesült 
Államok gazdasága sehol sincs az önfenn-
tartó növekedéstől, a jelenlegi növekedés 
pedig igen lassú, ami jövőre recesszióba is 
süllyedhet. Roubini 2011-re 2 százalékos 

GDP-növekedést vár, míg az idei második 
félévre 1,5-öt. Mint kifejtette, a gazdaság-
politikusok harapófogóba kerültek. Ha 
ugyanis túl hamar kezdenek bele a mone-
táris szigorításba és a gazdaságösztönző 
intézkedések visszavonásába, a gazdaság re-
cesszióba kerül, ami akár deflációval járhat 
együtt. Ha viszont folytatják a stimulust, és 
fenntartják a költségvetési túlköltekezést, 
az országokat a kötvénypiacok fogják bün-
tetni. A hozamok emelkedését – különösen 
a hosszú lejáratú papírokét – ráadásul a nö-
vekvő infláció is tovább tornázhatja felfelé, 

ami egyre drágábbá teszi az adósság finan-
szírozását.

Roubini ugyanakkor a tegnapi Financial 
Timesban megjelent cikkében kitért a vén 
kontinens kilátásaira is, rámutatva, hogy az 
eurózóna perifériáján a gazdasági növekedés 
visszaesett, illetve nincs is. Meglátása sze-
rint nagyon magas a kockázata annak, hogy 
Olaszország és Spanyolország nem tudja a 
piacról refinanszírozni adósságát. Ellentétben 
Görögországgal, Írországgal vagy Portugá-
liával, ez a két ország túl nagy ahhoz, hogy 
kimentsék. Az Európai Központi Banknak 

ezért a vészprofesszor szerint nem elég meg-
állnia a kamatemeléssel, le kell csökkentenie 
nullára és nagy mennyiségben olasz és spanyol 
kötvényeket kell vásárolnia. Úgy véli, a görög 
stílusú futamidő-meghosszabbítás az adósság 
tekintetében Portugáliában és Írországban is 
bekövetkezik, és Spanyolországban, valamint 
Olaszországban is erre kerülhet sor, ha elve-
szítik piaci hozzáférésüket. Roubini úgy látja, 
egy újabb gazdasági visszaesés nem előzhető 
meg, de a politika megakadályozhat egy má-
sodik depressziót, ám ehhez gyors és célzott 
intézkedésekre van szükség.
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112-es űrlap csak elektronikus formában!

Augusztus havi pénzügyi naptár

Határidő tárgy Jogalap

augusztus 16-ig

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy a 1531-es szaka-
sza értelmében az áfafizetőként bejegyzett szemé-
lyek benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 
390 VIES űrlapot (az európai közösségen belüli javak 
szállítására vagy megvásárlására és szolgáltatások-
ra vonatkozó összegző nyilatkozat).

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

augusztus 25-ig

Azon magánszemélyek, akik Romániában kifejtett 
tevékenységükért külföldről részesülnek bérben, 
illetve Romániában akkreditált diplomáciai kirendelt-
ségeknek és konzulátusoknak az alkalmazottjai, be-
nyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 2024-es 
űrlapot (magánszemélyeknek Romániában kifejtett 
tevékenységéért, de külföldről folyósított bérjellegű 
jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat). 

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

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

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

Azok a személyek, akik nincsenek bejegyeztetve 
áfafizetőként, és az Adótörvénykönyv 153-as szaka-
sza értelmében nem is kell bejegyeztessék 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 Adóügynökség 
elnökének 2011/30-as 
rendelete. 

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magán-
személyek benyújtják elektronikus formátumban a 
társadalombiztosítási hozzájárulásokra, a jövedelmi 
adóra és a biztosított személyek névleges nyilván-
tartására vonatkozó 112-es űrlapot a megelőző 
hónapra vonatkozóan.

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

Az adófizető jogi és magánszemélyek benyújtják a 
megelőző hónapra vonatkozóan az állami költségve-
téssel szembeni fizetési kötelezettségre vonatkozó 
nyilatkozatot, a 100-as űrlapot elektronikus formá-
tumban.

A pénzügyminiszter 
2008/101-es rende-
letének 8-as számú 
melléklete, I-es fejezet.

5,1 Helyett 4,6 százalék

Kisebb inflációra 
számít a jegybank

fél százalékkal, 5,1-ről 4,6 százalékra csökkentet-
te az idei évre várt pénzromlás mértékét a román 
nemzeti bank legfrissebb inflációs előrejelzésében, 
de egy tizedszázalékkal 3,6-ról 3,5 százalékra módo-
sította a jövőre várt inflációs rátát is – jelentette be 
tegnapi sajtótájékoztatóján mugur isărescu, a ro-
mán nemzeti bank elnöke.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Az inflációs adatok kezdenek egyre jobban fes-
teni, és reméljük, legalább most, a nyári idő-
szakban jelentős lesz a javulás – ezekkel a sza-

vakkal vezette fel Mugur Isărescu, a Román Nemzeti 
Bank elnöke a negyedéves inflációs jelentés tegnapi 
bemutatóját. Az optimizmus részeként fél százalék-
kal, 4,6 százalékra csökkentették az év végére várha-
tó infláció mértékét, de egy tizeddel apasztották a 
jövő év végére számított szintet is: így most jövőre 
3,5 százalékos pénzromlásra számítanak. A jegybank 
kormányzója szerint az infláció kedvező alakulásában 
közrejátszik a fogyasztás alacsony szintje is. „A fo-
gyasztás továbbra is alacsony, de alacsony a lakossági 
hitelfogyasztás is, ami azt jelenti, hogy a háztartások 
elsősorban a hitelek visszafizetésére koncentrálnak, 
és nincs bátorságuk újabb hitelek felvételére” – ma-
gyarázta Isărescu. Az inflációra pozitívan ható ténye-
zők közül ugyanakkor újra kiemelte a magas mező-
gazdasági terméshozamokat, míg az árfelhajtó hatás-
ként a távfűtési szubvenciók megszűnését említette. 
Utóbbi véleménye szerint mintegy 0,5–0,7 százalék 
közötti mértékben növelheti az inflációt, ám mivel 
Isărescu szerint a lakosság fele rászorultsági alapon 
valamilyen formában továbbra is jogosult lesz támo-
gatásra, ennek következtében az intézkedés is csak 
korlátozott mértékben hat majd az árak alakulására. 
Cristian Popa, a jegybank alelnöke egyébként ponto-
san a megszűnő fűtéstámogatás árfelhajtó hatásával 
magyarázta a jegybank és a Nemzetközi Valutaalap 
idénre várt inflációra vonatkozó eltérő számításait, 
kifejtve, hogy az IMF által kalkulált 5 százalék fö-
lötti szint már a szubvenció-megszüntetés várható 
következményeit is tartalmazza.

A kedvező mezőgazdasági év hozadékai ugyan-
akkor a jegybankelnök bemutatójában az idénre várt 
gazdasági növekedés kapcsán is újra szóba jöttek. Így 
Isărescu szerint az agrárium pluszteljesítménye akár 
jelentősen is megdobhatja a román gazdaság idénre 
várt 1,5 százalékos növekedését. „A GDP-növekedés 
vélhetően meg fogja haladni az 1,5 százalékos üte-
met, hisz ha olyan jó évet zár a mezőgazdaság, amely 
plusz egymilliárd eurót eredményez, akkor az már 
magában egy százalékkal növeli a GDP-t is” – ma-
gyarázta a nemzeti bank első embere. Ami viszont 
a lej-árfolyamvolatilitását illeti, Isărescu szerint a 
nemzeti fizetőeszközünké még mindig kisebb, mint 
a forinté vagy a lengyel zlotyié. „Az árfolyamkilengé-
sek növekedése összefügg a kockázati tényezővel. A 
válság miatti aggodalmak növekedésével enyhe növe-
kedést észlelhettünk. Az elmúlt napokban azonban 
enyhülést is láttunk” – tette hozzá.

a Hargita népe napilap és a Har-
gita megyei közpénzügyi Vezér-
igazgatóság együttműködésével 
elindított szolgáltatás keretében 
augusztus hónapra vonatkozó-
an is közöljük az elkövetkező 
napokban esedékes különböző 
adóbevallások és nyilatkoza-
tok benyújtási határidejét. az 
alábbi táblázat célja: felhívni az 

érintettek figyelmét az esedékes 
tör vényszabta kötelezettségeik 
tel jesítésének időpontjára. a köz-
pénzügyi vezérigazgatóság illeté-
kesei arra kérik az érintetteket, 
hogy a torlódások elkerülése és 
az esetleges tévedések idejében 
történő tisztázása érdekében le-
hetőleg a határidő lejárta előtt 
próbáljanak meg eleget tenni a 

szóban forgó kötelezettségeik-
nek. ugyanakkor nyomatékosan 
felhívják minden érintett figyel-
mét, hogy e hónaptól már csak 
elektronikus formában lehet be-
nyújtani a társadalombiztosítási 
hozzájárulásra, a személyi jöve-
delemadóra és a biztosítottak 
névleges nyilvántartására vonat-
kozó 112-es űrlapot.


