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> Hargita megyei turisztika: cél a 
top tízbe kerülés. A székely kapuk, a 
borvizek és a természetvédelmi területek 
népszerűsítésére nyert uniós támogatást 
Hargita Megye Tanácsa. A három nyertes 
projektet Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, dr. Horváth Alpár, 
turisztikai szakértő, a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem gyergyószentmiklósi ta-
gozatának tanára és Gászpor István pro-
jektmenedzser sajtótájékoztató keretében 

mutatta be szeptember 9-én a megyehá-
zán. Hargita Megye Tanácsa kiemelt sze-
repet tulajdonít a turisztikai fejlesztésnek 
és népszerűsítésnek. Ennek érdekében 
2009-ben elkészült a Hargita megyei tu-
rizmus fejlesztési stratégiája, amelynek 
egyik alappillére a turisztikai népszerűsí-
tés. Ennek megvalósítása érdekében a me-
gyei tanács sikeresen vett részt az Európai 
Unió és Románia Kormánya Regionális 
Operatív Programja 5.3-as beavatkozási 
területének pályázati kiírásán. Összesen 
hét projekt nyert támogatást a megyei tu-

rizmus legfontosabb témaköreiben, mint-
egy 1,6 millió euró összköltségvetéssel. A 
pénteki sajtótájékoztatón ebből három 
projektet mutattak be: a Székely kapuk 
útja, a Borvizek promoválása Hargita és 
Kovászna megyében, valamint Az egyen-
súly és az egyediség megőrzése a természet-
védelmi területeken és ezek integrálása a 
turizmusba. A sajtótájékoztatón Borboly 
Csaba kiemelte: „egyedüli közigazgatási 
egység vagyunk az országban, amelynek 
hét nyertes pályázata van turisztikai té-
mában”. Dr. Horváth Alpár turisztikai 

szakértő, a megyei turisztikai stratégia 
egyik szerzője ismertette: „Hargita me-
gye turisztikai stratégiájának kidolgozása 
már 2005-ben elkezdődött, de csak 2008-
ban sikerült kivitelezni. A stratégia tíz 
évre készült komoly helyzetelemző mun-
kára támaszkodva. Turisztikai forgalom 
tekintetében az első tíz megye közé kell 
bekerülni. Nem Hargita megyét, hanem 
Székelyföldet kell promoválni, hisz Szé-
kelyföldnek identitása van” – hangsú-
lyozta a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
gyergyószentmiklósi tagozatának tanára.

A Hargita Népe napilap és a Har
gita Megyei Közpénzügyi Vezér
igazgatóság együttműködésével 
elindított szolgáltatás keretében 
szeptember hónapra vonatkozóan 
is közöljük az elkövetkező napok
ban esedékes adóbevallások és 
nyilatkozatok benyújtási határide
jét, illetve a befizetési kötelezett
ségek teljesítésének idő pontját. 
Az alábbi táblázat célja felhívni az 
adófizetők figyelmét az esedékes 
törvény szab ta kötelezettségeik 
teljesítésének határidejére. En
nek a hó napnak sajátossága lesz 

az is, hogy az Adótörvénykönyvet 
módosító 2011/30-as kormány
rendelet egyes munkáltatók szá-
mára lehetővé teszi, hogy ezentúl 
a társadalombiztosítási hozzájá
rulásokra, a jövedelmi adóra és a 
biztosítottak névleges nyilvántar
tására vonatkozó nyilatkozatot, a 
112-es űrlapot negyedévenként 
nyújtsák be, illetve fizessék be 
a jogosultaktól visszatartott ösz
szegeket. Azokról az alapítvá
nyokról, egyesületekről van szó, 
akik a megelőző esztendőben 
háromnál kevesebb alkalmazot

tat foglalkoztattak, va lamint a 
mikrovállalkozásokról és azon 
nyereségadót fizető jogi szemé
lyekről, akik a megelőző esz
tendőben három alkalmazottnál 
kevesebbet foglalkoztattak és 
összbevételük nem haladta meg 
a 100 000 lejt. Amennyiben úgy 
döntenek, hogy áttérnek erre az 
új nyilatkozatbenyújtási, illet
ve befizetési rendszerre, akkor 
arra vonatkozóan a területileg 
illetékes adóhatósághoz írásos 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk 
szeptember 25-ig. 

Határidő Tárgy Jogalap

Szeptember 15-ig

Azok az adófizetők, akik jövedelmet realizálnak 
független tevékenységekből javak használatának 
átruházásából (kivételt képezve a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó jövedelmek), eszközlik 
2011 második évnegyedére vonatkozóan a jöve-
delmi adó előzetes befizetését.

Az Adótörvénykönyv 82-es szakasza (3)-as bekezdésé-
nek az előírásai.

Szeptember 26-ig

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza 
értelmében áfafizetőként bejegyzett személyek 
benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 390 
VIES űrlapot (az európai közösségen belüli javak 
szállítására, megvásárlására és szolgáltatásokra 
vonatkozó összegző nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-es szakasza (1)-es bekezdésé-
nek előírásai.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és 
magánszemélyek benyújtják elektronikus formá-
tumban a társadalombiztosítási hozzájárulásokra, 
a jövedelmi adóra és a biztosított személyek név-
leges nyilvántartására vonatkozó 112-es űrlapot, a 
megelőző hónapra vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 29619-es szakasza (e. és f. bekez-
dése, valamint a 2010/1397-es kormányhatározat).

Azok a magánszemélyek, akik Romániában 
kifejtett tevékenységükért külföldről részesülnek 
bérben, illetve Romániában akkreditált diplomáciai 
kirendeltségeknek és konzulátusoknak az alkalma-
zottjai, benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan 
a 224-es űrlapot (magánszemélyek Romániában 
kifejtett tevékenységéért, de külföldről folyósított 
bér jellegű jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat).

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

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett adófizető személyek be-
nyújtják 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 
szakasza 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.

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

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

A munkáltatói minőséggel rendelkező azon jogi 
és magánszemélyek, akik ezentúl választhatják 
a 112-es űrlap évnegyedenkénti benyújtásának 
lehetőségét, nyilatkozatot juttatnak el erre vonat-
kozóan a területileg illetékes adóhivatalhoz.

Az Adótörvénykönyv 29619-es szakaszának (11)-es 
szakasza.
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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 vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. szeptember 28-án 11 órakor Maroshévíz, 
Nicolae Bălcescu utca 59. sz. alatt árverés útján eladja 
az adós TRIF VASILE Kft. (fiskális lakhelye: Bélbor, 
Rakottyás falu, Fő utca 16. szám, Hargita megye, sze-
mélyi szám 1810909191502) tulajdonát képező kö-
vetkező ingóságot:

 AUDI B4-80, BERLINA személygépkocsi, 
1984 cm3, benzinnel működő, gyártási év 1994 
–11 800 lej
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási aján-
latot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvé-
teli díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyi-
tott RO06 TREZ3515067XXX002686-os folyó-
számlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. 
Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő 
személy felhatalmazását; a romániai jogi szemé-
lyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés 
(CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében 
a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romá-
niai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibo-
csátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az ár-
verést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

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

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

Bővebb felvilágosítás  
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést  
2011. szeptember 12-én kifüggesztették.


