
A Hivatalos Közlöny szeptember 
2-i számában jelent meg az Adó-
törvénykönyvet (a 2003/571-es 
törvény) újólag módosító és ki-
egészítő 2011/30-as kormányren-
delet, amelynek egyes előírásait 
már megelőző lapszámainkban 
ismertettük. Az igen terjedelmes 
új jogszabály révén immár több 
mint ötvenszer módosult kilenc 
év leforgása alatt ez a jogsza-
bály, azaz évi átlagban ötször. 
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A sok módosítás annak elle-
nére történt, hogy a tör-
vény értelmében bármi-

lyen változtatás hat hónap múltán 
kellene hatályba lépjen. Így sérült 
a kiszámítottság, a jogbiztonság 
elve, s a gyakori módosításokkal 
való lépéstartás nem egyszer  gon-
dot okozott a vállalkozók számára, 
arról nem is beszélve, hogy egyes 
előírások többször félreértésekre, 
félremagyarázásokra is okot adtak. 
A mostani kormányrendelet kap-
csán azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy érdeme bizonyos előírások 
pontosabb megszövegezése, egyér-
telművé tétele, ugyanakkor egyes 
eljárások leegyszerűsítése. 

A vállalkozások felének: 
112-es negyedévente
Ez utóbbi kapcsán mindenképpen 

üdvözlendő, hogy a jövőben majd 
minden nyilatkozat, befizetési köte-
lezettség határidejét „egységesítették” 
olyanképpen, hogy arra a következő 
hónap 25-én kerüljön sor. Ez meg-
könnyíti a vállalkozások, a könyvelők 
dolgát, s már-már fölöslegessé teszi a 
fiskális naptárt. Ebben az összefüg-
gésben mindenképpen utalni kell arra 
is, hogy a társadalombiztosítási hoz-
zájárulásokra, a jövedelmi adóra és a 
biztosítottak névleges nyilvántartására 
vonatkozó nyilatkozatot, az elhíresült 

112-es űrlapot egyes vállalkozások 
ezentúl évnegyedenként kell benyújt-
sák. Ezzel kapcsolatosan Emil Boc kor-
mányfő arra utalt, hogy ez a megköny-
nyítés a rendszert „adófizetőbaráttá” 
teszi, és főleg a kisvállalkozások számá-
ra jelenthet „megkönnyebbülést”. A 
kormányfő számításai szerint az új le-
egyszerűsített eljárás országos viszony-
latban mintegy 237 000 munkáltatót, 
azaz a vállalkozások 54,7 százalékát 
érinti, érintheti kedvezően. Hargita 
megye esetében értesüléseink szerint 
6386 munkáltatóról, s ezen belül 
6003 vállalkozásról van szó, amelyből 
701 mikrovállalkozás. 

hírfolyam

> Famegmunkáló vállalkozók fóruma. 
Egyeztetési lehetőséget biztosítani a termelők-
nek és a szakembereknek – ezzel a céllal rendezi 
Hargita Megye Tanácsa a famegmunkálók fó-
rumát. A megyei tanács fontosnak tartja, hogy 
a törvényes kereteket betartva, megpróbáljon 
segítségükre lenni, illetve a hatékony együtt-
működést elősegíteni a közbirtokosságok és a 
fa megmunkálásával, feldolgozásával foglalko-
zó vállalkozásokkal, áll az eseményt bejelentő 
közleményben. A megye egyik húzóágazatának 

számító fakitermelés és famegmunkálás prob-
lémáiról és lehetőségeiről fognak értekezni a 
megbeszélésen, amely egy fórumsorozat része. A 
rendezvényre 2011. szeptember 9-én 13 órától a 
megyei tanács gyűléstermében kerül sor. 

> Kifutópálya-építés Kolozsváron. El-
kezdődnek ma a kolozsvári nemzetközi repülőtér 
3500 méteres kifutópályájának építési munká-
latai. Az új kifutópályából először 2100 métert 
építenek meg, a tervek szerint fél év alatt. Köz-
ben pályázatot ír ki a tulajdonos Kolozs megyei 
önkormányzat a fennmaradó rész megépítésére, 

amelyhez a Szamos folyónak is új medret kell ásni 
az érintett szakaszon. Az építkezésről, amelynek 
összértéke 32,4 millió euró, Alin Tise, a Kolozs 
Megyei Tanács elnöke számolt be. Alin Tise úgy 
véli, az új kifutópályával a kolozsvári repülőtér 
alkalmas lesz a földrészek közötti repülőutakat 
lebonyolító gépek fogadására. A tanácselnök re-
méli, 2013-ig Kolozsvár–New York járat is indul 
majd a Kincses Városból. A repülőtér jelenlegi pá-
lyáját továbbra is használni fogják.

> A bolgárok mögött versenyképesség-
ben. A globális versenyképességi rangsorban 

Románia a hetvenhetedik helyet foglalja el. A 
World Economic Forum 142 országot vizsgált 
különböző kritériumok szerint. Bulgária a rang-
sorban a hetvennegyedik, míg Magyarország a 
negyvennyolcadik. Az első tíz helyen továbbra 
is fejlett európai országok dominálnak, Svájc to-
vábbra is első, a második helyre viszont Szinga-
púr lépett elő, és így Svédország már csak a har-
madik. Finnország három helyet javított, nagyot 
esett viszont Japán, három hellyel került lejjebb, 
és így a kilencedik, ugyanakkor még mindig a 
második legversenyképesebb ázsiai ország. Kína 
egy helyet javított, így a huszonhatodik.
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Kedves Imre: indokolt és időszerű változtatások

Az Adótörvénykönyvet módosító mostani kormányrendelet előírásai kap-
csán Kedves Imre közgazdász, a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazga-
tóság ügyvezető igazgatója annak a véleményének adott hangot, hogy bár 
gyakorlatba ültetésük nem lesz egyszerű, azok mégis indokoltak és időszerű-
ek. Örvendetesnek tartja azt is, hogy a jogszabálytervezet előzetes nyilvános-
ságra hozása lehetővé tette, hogy a pénzügyminisztérium és a kormány szem 
előtt tartsa a szakmabeliek észrevételeit, javaslatait is, így például az eredeti 
szövegből kikerültek egyes olyan előírások, amelyek ellenérzést váltottak ki a 
vállalkozói szférában. Azt is hangsúlyozta, hogy az érintetteknek, lévén, hogy 
sok újdonságról van szó, alaposan és részletesen tanulmányozniuk kell ezt a 
kormányrendeletet, és össze kell vetniük az eddig hatályos előírásokkal, mert 
csakis így lesz lehetséges az újdonságok gyakorlati jelentőségének felismerése.

Kedves Imre figyelmezteti az érintetteket, hogy részletesen tanulmányozzák a módosított előírásokat, mivel sok az újdonság fotó: mihály lászló

 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
Az OrSzÁGOS 

AdóÜGynöKSéG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre 
vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2011. szeptember 22-én 11.30-kor 
Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt ár-
verés útján eladja az adós TRANSPARTNER Kft. 
(fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Selyem uca 
1. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
533313) tulajdonát képező következő ingóságokat:

Megnevezés          érték

 KAESSBOHRER márkájú V14 LO utánfutó, 
HR-80-EFS rendszámmal, gyártási év 1991

25 275 lej

 IFA haszongépjármű utánfutó, HR-02-JIW 
rendszámmal, gyártási év 1990

13 275 lej

összesen: 38 550 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 
előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hi-
vatal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumen-
tumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonyla-
tot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os folyó-
számlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Me-
gyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatal-
mazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedel-
mi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a megne-
vezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a 
tudomásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban 
az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as 
szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, 
amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, nem 
kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. szeptember 7-én 
kifüggesztették.


