
Év végén automatikusan törlik 
az állammal szembeni 40 lejnél 
kisebb adósságokat, de akkor is 
megúszható a befizetés, ha az 
adósság behajtásával járó költ-
ségek nagyobbak, mint maga a 
tartozás – derül ki a számos ren-
delkezés terén tegnap érvénybe 
lépett, pontosításokat is tartal-
mazó 2011/29-es kormányren-
deletből.
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Az adótörvénykönyvet mó
dosító és kiegészítő kor
mányrendelettel egyidejű

leg született egy másik, az adó eljárási 
törvénykönyvre vonatkozóan is. A 
Hivatalos Közlöny ben szeptember 
2án megjelent 2011/29es kor
mányrendelet elő írásai – egykét 
kivételtől elte kint ve – szeptem
ber 19től, azaz teg naptól léptek 
hatályba. Az igen terjedelmes új 
jogszabály 93 módosító és kiegé
szítő jellegű elő írást tartalmaz, 
beleértve egyes eddig érvényes 
rendelkezések hatá lyon kívül he
lyezését is.

Pontosított másodlagos
székhely
Bár az átfogalmazott, illetve 

kiegészített előírások jobbára 
technikai jellegűek, az új jog
szabály pontosít, illetve jobban 
körülhatárol néhány fogalmat 
is. Így például tisztázza a másod
lagos székhely (sediu secundar) 
fogalmát: ez alatt egy olyan hely 
értendő, ahol az adófizető teljes 
egészében vagy részlegesen ki
fejti tevékenységét. Ez lehet egy 
iroda, üzlet, műhely vagy egy 
raktár is, ugyanakkor egy építő
telep vagy egy építkezési, szere
lési vagy építőtelepfelügyeleti 
tevékenység is, amennyiben an
nak időtartama meghaladja a 
hat hónapot. Továbbá a másod
lagos székhelyre vonatkozóan az 
adóeljárási törvénykönyv alap
ján nem kell nyilatkozni azok
ról a másodlagos székhelyekről, 
amelyek a 2006/273as törvény 
értelmében már bejegyeztettek 
bér és bérjellegű kifizetésesz
közlőkként.

A törvénykönyv 81. szaka
szához hozzátoldottak egy új 
bekezdést is, mely átfogóbban 
határozza meg az adónyilatkozat 

fogalmát. Eszerint az adónyilat
kozatok azok a dokumentumok, 
amelyek a kötelező adókra, il
letékekre és hozzájárulásokra 
– amelyek kiszámítása az adófi
zetőre hárul –, a forrásnál vissza
tartás révén begyűjtött adókra, a 
megadózandó javakra és jövedel
mekre, valamint az adókkal, az 
illetékekkel, a hozzájárulásokkal, 
a megadózandó javakkal és jöve
delmekkel kapcsolatos informá
ciókra vonatkoznak.

Feltüntetik, ha a cégnek
tartozik az állam
Nagy gyakorlati jelentőségű 

újdonságot tartalmaz az az előírás, 
miszerint ezentúl az adóhatóság az 
adóbizonyítványban feltüntetheti 
azokat az összegeket is, amelyek
kel nekik tartoznak a hatóságok. 
Ennek az új előírásnak a közbe
szerzési eljárás, illetve a közbeszer
zési szerződések megkötése szem
pontjából van jelentősége, ugyanis 
eddig azok a cégek, vállalkozások, 
amelyeknek tartozásaik voltak 

a különböző költségvetésekkel 
szemben, rendszerint nem vehet
tek részt a közbeszerzési eljáráso
kon. Az új előírás úgy is értelmez
hető, hogy ezentúl a közbeszerzést 
kiíró hatóságnak tekintettel kell 
lennie arra is, hogy a pályázóknak 
vane követelésük az állami és más 
költségvetésekkel szemben.

Egyszerűbb a tevékenység
befagyasztása
Megváltozott, pontosab

ban leegyszerűsödött az inak
tívvá nyilvánításra vonatkozó 
eljárás is. Egy adófizetőt eddig 
bizonyos mulasztások okán az 
Országos Adóügynökség elnö
kének rendelete révén nyilvání
tottak inaktívvá, ez a hatáskör 
immáron viszont átkerül a helyi 
adóhatóságok illetékességébe. 
Az az adófizető nyilvánítható 
inaktívnak, aki egy fél éven át 
nem tett eleget nyilatkozatbe
nyújtási kötelezettségeinek, ki
vonja magát az adóellenőrzés 
alól, olyan fiskális székhelyet 
jelentve be, amely nem teszi le
hetővé beazonosítását vagy nem 
ugyanazon a fiskális lakhelyen 
fejti ki tevékenységét, amelyről 
nyilatkozott. A befagyasztott 
cégek újraindítására akkor ke
rülhet sor, amikor az adófizető 
eleget tesz a törvény által előírt 
nyilatkozati kötelezettségeinek, 
teljesíti fizetési kötelezettsé
geit, illetve az ellenőrző szer
vek megállapítják, hogy tevé
kenységét a bejelentett fiskális 
lakhelyen fejti ki. Az inaktív,
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> A területalapú támogatások kiterjesz-
tését kérik. Közel 20 százalékkal, 8,7 millió 
hektárról 10,2 millióra növelné javaslatában 
az egyszeri kifizetési rendszeren keresztül 
támogatandó hazai földterületek nagysá
gát a Romániai Mezőgazdasági Termelők 
Országos Szövetsége (FNPAR). Az igényt 
Viorel Matei, a szövetség elnöke fogalmazta 
meg azon a tegnapi, a Mezőgazdasági Inter
venciós és Kifizetési Ügynökségnél (APIA) 
tartott találkozón, amelyen jelen voltak az 

Európai Számvevőszék küldöttei is. „Romá
nia jelen pillanatban 8,7 millió hektárra kap 
támogatást, míg az ország mezőgazdasági 
területeinek nagysága 14,7 millió hektár. Ez 
így méltánytalan. Azt kértük, a támogatásban 
részesülő terület nagyságát növeljék 10,2 mil
lió hektárra és a jelek biztatóak” – nyilatkozta 
tegnap Matei. Kifejtette, Románia számára 
az Európai Bizottság által elemzett javaslat – 
miszerint gazdaságonként csak legtöbb ezer 
hektárra nyújtanának támogatást – hátrányos 
lenne. „Ellenezzük, hogy életbe lépjen bár
milyen korlátozás, például az 1000 hektáros 

felső határ. Erről tárgyalnak most az EBben, 
márpedig ez számunkra nagyon hátrányos 
lenne. Nálunk ugyanis még van lehetőség a 
mezőgazdasági növekedésre, míg egyes nyu
gati országok elérték a felső határt” – tette 
hozzá Matei. A FNPAR új viszonyulást kért a 
műveletlenül hagyott mezőgazdasági terüle
tek ügyében is. A szövetség azt javasolta, csak 
azokra a területekre adjanak támogatást, ame
lyeket talajjavítási szempontból, ideiglenesen 
konzerváltak, a különbséget pedig adják 
olyan tulajdonosoknak, akik megmunkálják 
a földeket. 
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Világosabban megFogalmazott 

Év végén törlik a 40 lejnél
 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: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko
zó, újraközölt 2003/92es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. október 
6án 11 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. szám 
alatt árverés útján eladásra kerül az adós CHELBEZAN 
CORNEL (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, Építők 
útja 1., Hargita megye, CNP 1561005192466) tulajdo
nát képező következő ingóság:

megnevezés Érték lejben

1. VOLKSWAGEN GOLF személygépkocsi,
    1,9 SDI, HR-04-TYW, gyártási év 2002 12 540 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be
nyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%át képező rész
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
által kibocsátott 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 személye
sen, 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 ingóságra, 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, össz
hangban az újraközölt 2003/92es kormányrendelet 
172–173as szakaszainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 2011. szeptember 20-án 
kifüggesztették.

 hirdetés

Bár a hatóságok a kény-
szervégrehajtás során 
továbbra is zárolhatják 
a cégek számláit, új-
donság, hogy ez eset-
ben a vállalkozók a bé-
rek mellett kifizethetik 
az adókat és járuléko-
kat is.


