
Változások az egyesületek
és alapítványok esetében
A jogszabály értelmében évnegye-

denként nyújthatják be a 112-es űrla-
pot azok az egyesületek, alapítványok 
és mikrovállalkozások, amelyek a meg-
előző esztendőben háromnál kevesebb 
alkalmazottat foglalkoztattak, továbbá 
azok a kereskedelmi társaságok, akik a 
megelőző esztendőben átlagosan há-
romnál kevesebb alkalmazottat fog-
lalkoztattak és éves összbevételük nem 
haladta meg a 100 000 eurót. Ennek 
az új rendelkezésnek a kapcsán azon-
ban pontosítani kell: nem évnegyedre 
vonatkozóan nyújtják be a 112-es űrla-
pot, hanem azt minden egyes hónap-
ra vonatkozóan össze kell állítani, de 
csak évnegyedenként kell benyújtani. 
Az érintettek döntik el, hogy ezt az 
eljárást választják-e, vagy megmarad-
nak az eddig honos havi benyújtásos 
gyakorlatnál. Az erre vonatkozó dön-
tésüket a jövőre nézve szeptember 26-
ig kell közölniük a területileg illetékes 
adóhivatalokkal. 

Megváltozik a nyereségadó
befizetésére vonatkozó 
eljárás
Egy másik üdvözlendő újdonság 

az is, hogy a jövőben megváltozik a 
nyereségadó befizetésére vonatkozó 
eljárás: az eddigi előzetes befizetési 
kötelezettség helyett egyes kereske-
delmi társaságok választhatják az 
utólagos befizetést a realizált nye-
reség arányában. Hogy az eddigi 
vagy az új eljárást választják-e, arról 
ők maguk dönthetnek. A tavaly ér-

vénybe lépett egy olyan módosítás, 
amely beszűkítette a jövedelmi nor-
mák alapján megállapított adózást. 

Jövedelmi norma szerint 
adózhatnak a taxisok
Ezt most felpuhították olyan érte-

lemben, hogy a taxisok a jövőben visz-
szatérhetnek a jövedelmi norma alap-
ján történő adózásra. Újdonságot je-
lent az is, hogy ezentúl nemcsak a jogi 
személyiségű (kft.) orvosi kabinetek 
írhatják le az alapeszközök vásárlására 
fordított beruházásaik költségeit, ha-
nem az egyénileg működő kabinetek 
is (cabinet medical individual). 

Be kell jelenteni 
a külföldiekkel kötött 
szolgáltatási szerződéseket
A független tevékenységekből 

származó jövedelmek esetében is átfo-
galmazódott a törvény egyik szakasza, 

s ennek az átfogalmazásnak pontosító 
jellege van. A törvénykönyv 52-es sza-
kasza (2)-es bekezdésének a) pontjáról 
van szó, amelynek szövege kiegészült 
azzal, hogy a bruttó jövedelemre kive-
tett 10 százalékos adókvótával megál-
lapított adót a forrásnál visszatartják, 
s abból előzőleg leírandók a kötelező 
társadalombiztosítási hozzájárulások, 
amelyek ugyancsak a forrásnál (azaz a 
kifizető révén) tartandók vissza és uta-
landó át az adott költségvetésnek. 

Az újdonságok között említhetjük 
azt is, hogy ezentúl mindazon románi-
ai jogi személyiséggel rendelkező enti-
tásoknak, valamint magánszemélyek-
nek, akik külföldi jogi személyiségű 
entitásokkal vagy magánszemélyekkel 
kötnek szolgáltatási (építkezési jellegű 
tevékenységek, tanácsadás, műszaki se-
gélynyújtás stb.) szerződéseket, azokat 
kötelező módon be kell jegyeztetniük 
a területileg illetékes adóhatóságnál.

A könnyeBB értékesítés érdekéBen

Egyesületbe 
tömörültek 

a sajtkészítők
Bejegyzett szervezetként működik immár a Székely 
Sajtkészítők Kézműves Egyesülete. Elsődleges cél a 
helyi termelők segítése, hangzott el a tegnapi alakuló 
ülésen. 
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Megalakult a Székely Sajtkészítők Kézműves 
Egyesülete tegnap. Az alakuló ülésre Hargita 
Megye Tanácsának márványtermében került 

sor a délelőtti órákban. Ezen  részt vettek a Hargita 
megyei sajttermelők, -forgalmazók, valamint a megyei 
tanács vidékfejlesztési közhasznú társaságának igazga-
tósága. Kiderült, hogy az egyesületet korábban is meg-
próbálták bejegyezni, de ez adminisztratív problémák 
miatt nem sikerült. Legelső napirendi pontként a meg-
jelent, sajtkészítéssel, illetve -forgalmazással foglalkozó 
szakemberek megválasztották egyesületük vezetőtaná-
csi tagjait. A választásnál figyeltek arra, hogy a megye 
minden régiója képviseltetve legyen. A megválasztott 
vezetőtanácsi tagok kijelölték az elnökségi tagokat. 
Rövid tanácskozás után Sánduly Editet választották el-
nöknek, aki az Udvarhely körzetet képviseli, alelnökök 
pedig Antal Tibor, valamint Fazakas Imre lettek, titkár-
nak pedig Sándor Kálmán Hubát választották. Emellett 
pedig cenzorbizottság kinevezésére is sor került, a pénz-
ügyi felügyelő tisztségét egy kívülálló személy, Dombi 
Gyula tölti be, valamint a két cenzori tisztséget Kedves 
Tamás és Hegyi Ferenc vállalta el. 

A tagok által elfogadott és aláírt alapszabályzat értel-
mében az egyesület célja nem a vagyongyűjtés, hanem az 
egyesület érdekeinek képviselése, hangsúlyozta Márton 
István, Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Közhasz-
nú Társaságának igazgatója. „Az egyesület elsődleges cél-
ja a helyi termelők segítése, a megyei tanáccsal közösen 
összefogva a sajttermelőket, valamint a termelésen kívül 
az érlelési folyamatban, valamint értékesítésben való kö-
zös együttműködés kiépítése” – mondta el a szakember. 
Az egyesület azért is hasznos, emelte ki Márton István, 
mert így közös erővel lehet olyan berendezéseket vásárol-
ni, amelyre a sajtkészítőknek szükségük van. Emellett a 
későbbi szabályok értelmében az egyesület adhat ki sajt-
mesteri címet a legjobb termelőknek, a megszabott és 
teljesített feltételek alapján. Hozzátette, az október eleji 
csíkszeredai Őszi Vásáron immár egyesületben mutat-
kozhatnak be a sajttermelők, bemutatásra, valamint a ter-
mékvásárra hozott sajtjaikkal, amit meg is kóstolhatnak 
a helyszínen az érdeklődők. Ezután minden egyesületi 
tag a helyszínen megkapta a Hargita Sajt receptjét, ami 
immár szabadon használhatóvá vált az itteni termelők 
számára és bármekkora mennyiségben elkészíthetik.  

Az alakuló ülésen az is elhangzott, hogy a Székely 
Sajtkészítők Kézműves Egyesületébe ezentúl csak olyan 
személyek léphetnek be, akik előzőleg elvégeznek egy 
sajtkészítési tanfolyamot, valamint le is vizsgáznak, és az 
ezt igazoló dokumentumot fel tudják mutatni. 

A megalakuló gyűlés az alapítódokumentum aláírásá-
val, valamint a tagsági díjak befizetésével ért véget.

Módosításáról

„egységesítve”

hírfolyam

> Drágul az olaj. Közel négyszázalékos 
emelkedésben van az olaj határidős árfolyama, a 
kereskedők szerint főként az mozgatja az árfo-
lyamot, hogy a Mexikói-öbölben termeléskiesés 
is elképzelhető, miközben az amerikai elnök 
olyan új gazdaságélénkítő csomagot jelenthet be 
holnap, ami az olaj iránti keresletet is növelheti 
– írja a Bloomberg. A piacon az a pletyka terjedt 
el a Bloomberg írása alapján, hogy ma Obama a 
Kongresszus előtt tartott beszédében egy új gaz-
daságélénkítő csomagot jelenthet be, amelynek 

mértéke eléri a 300 milliárd dollárt. Elemzők 
szerint mindenki arra vár, hogy Obama előjöj-
jön egy olyan csomaggal, ami a 2008-as válasz-
tási bázisát jelentő liberálisok és a függetlenek 
legalább egy részét meg tudja szólítani. A fekete 
arany árfolyamára ösztönzőleg hatott a német 
alkotmánybíróság döntése is, miszerint nem 
volt alkotmányellenes a német részvétel az euró-
pai mentőcsomagokban. Igaz, a jövőben a kor-
mánynak konzultálnia kell a parlamenttel, mie-
lőtt újabb mentőcsomagokat elfogad, ami azért 
töltheti el aggodalommal a befektetőket, mert 
ez lassíthatja az adósságválság elleni harcot.
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