
Számos félreértésre adott okot a 
112-es űrlap negyedévi benyúj-
tását lehetővé tevő jogszabály. 
A 100 ezer eurónál kisebb össz-
bevételű, de három alkalmazott-
nál több személyt foglalkoztató 
cégek azonban továbbra is havi 
rendszerességgel kell eleget te-
gyenek adó- és járulékjelentési 
kötelezettségüknek.
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Az Adótörvénykönyvet 
módosító és kiegészítő 
2011/30-as kormányren-

delet egyes újdonságot jelentő 
előírásai félreértésekre is okot ad-
tak. Miről is van szó? A bérek és 
a bér jellegű jövedelmek adójának 
befizetési időpontjára vonatko-
zó 58-as szakasz ugyanis egy új 
bekezdéssel bővült. Ennek értel-
mében azok a jogi személyiségű 
egyesületek és alapítványok, ame-
lyek a megelőző évben átlagosan 
háromnál kevesebb alkalmazottat 
foglalkoztattak; azok a nyereség-
adó-fizető jogi személyek, akik a 
megelőző esztendőben 100 ezer 
eurónál kisebb összbevételt reali-
záltak és átlagosan három alkal-
mazottnál kevesebbet foglalkoz-
tattak; azok a mikrovállalkozások, 
amelyek a megelőző esztendőben 
átlagosan háromnál kevesebb 
alkalmazottat foglalkoztattak, 

továbbá azok az engedélyezett 
magánszemélyek és egyéni vállal-
kozások, valamint a szabadfoglal-
kozásúak, akik munkaszerződés-
sel személyeket foglalkoztatnak, 
csak negyedévenként utalják át az 
adót. Nevezetesen a negyedévet 
követő hónap 25-ig. A félreér-
tés azon nyereségadót fizető jogi 
személyiségű vállalkozások ese-
tében adódott, amelyek 100 ezer 
eurónál kisebb összbevételt értek 
el, de háromnál több személyt 
foglalkoztattak. Egyesek úgy ér-
telmezték, hogy ilyen esetekben 
is csak negyedévenként kell a jö-
vedelemadót átutalni. Ez viszont 
nem így van, mert a két kritérium 
– a bevétel és a foglalkoztatott 
személyek száma – együttesen al-
kalmazandó.

Ami pedig az átlaglétszámot 
illeti, a számtani középarányos-
sal számítandó ki, s tekintettel 
kell lenni azokra a személyekre, 
akiknek egyéni munkaszerződé-
sük van, függetlenül attól, hogy 
az teljes vagy részmunkaidős-e. 
Az átlaglétszámba azonban nem 
foglalandók bele azok a szemé-
lyek, akik – a 2010/58-as sür-
gősségi kormányrendelet III-as 
szakasza előírásainak megfelelő-
en – szakmai jellegű jövedelmet 
realizálnak.

A negyedévi adóbefizetésre 
vonatkozó előírásokkal össz-

hangban az érintett adófizetők-
nek háromhavonta kell benyúj-
taniuk a társadalombiztosítási 
hozzájárulásokra, a jövedelem-
adóra és a biztosítottak névle-
ges nyilvántartására vonatkozó 
112-es űrlapot is. A jogszabály 
ugyanakkor arról is rendelkezik, 
hogy amennyiben mégis havon-
ta kívánják benyújtani az űrla-
pot, arra vonatkozóan típusnyi-
latkozatot kellett benyújtaniuk. 
Ezzel kapcsolatosan a Hivatalos 
Közlöny szeptember 23-i szá-
mában jelent meg az Orszá-
gos Adóügynökség elnökének 
2011/3154-es rendelete, mely 
jóváhagyta azt a szabványnyi-
latkozatot, amelyet azoknak kell 
benyújtaniuk, akik mégis az ed-
dig honos „havi rendszer” mel-
lett döntenek. Kissé megkésve 
jelent meg a rendelet, ugyanis a 
szóban forgó szabványnyilatko-
zatot szeptember 25-ével bezá-
rólag lehetett benyújtani. De ha 
már itt tartunk, utalhatunk arra 
is, hogy az Adótörvénykönyvet 
módosító 2011/30-as kormány-
rendelet megjelenése óta közel 
30 nap telt el, s annak egyes elő-
írásai már e hónap során hatály-
ba léptek, mások pedig október 
1-jétől válnak hatályossá, még-
sem jelent meg az alkalmazási 
normákat módosító kormány-
határozat.

Gazdaság

hírfolyam

> Megadóznák a spekulánsokat. Az 
Európai Bizottság – a spekulatív tőke visz-
szaszorítása érdekében – pénzügyi tranz-
akciós adó bevezetését javasolja az EU-ban 
2014-től. A közös német-francia elképzelés 
várhatóan 0,1 százalékos adókulcsról szól, 
de ezt a pénzügyi tranzakciók lehető leg-
szélesebb körére terjesztenék ki. Brüsszeli 
források szerint mind a széles lefedettség, 
mind az alacsony adókulcs annak megelő-
zését célozza, hogy a pénzügyi tranzakciók 

tömegesen elvándoroljanak Európából, 
ahol nem sújtják semmilyen adóval az ilyen 
ügyleteket. Az EU továbbra is azt szeretné, 
hogy a G20 keretében meggyőzi a világ 
országait az adó globális bevezetéséről, ám 
ennek szakértők szerint nagyon csekély a 
valószínűsége. A Bizottság javaslata szerint 
azoknak az európai befektetőknek is fizet-
niük kellene, akik Európán kívül, Ázsiában 
vagy Amerikában bonyolítanák le azokat 
a pénzügyi tranzakciókat, amelyeket eddig 
az Unióban tettek. A pénzügyi tranzakciós 
adó a részvény-, a kötvény- és más értékpa-

pír-eladásokat és -vételeket, továbbá szinte 
valamennyi pénzügyi eszközt sújtaná, így 
a tőzsdén kívüli kereskedelmet is. A tranz-
akciók értékének 0,1 százalékát kellene 
kifizetni úgy, hogy az ügyletben részt vevő 
két fél fele-fele arányban osztozik a költsé-
geken. Az összetettebb pénzügyi termékek 
esetében még szerényebb, 0,01 százalékos 
lenne az adóráta. Nem terjedne ki viszont 
az adó a valutaügyletekre, bizottsági forrá-
sok szerint ez ugyanis akadályozná a tőke 
szabad mozgását, és így uniós szabályokba 
ütközne. Az EB becslései szerint az új adó-

ból származó bevétel éves szinten 30–50 
milliárd euró között lenne, amit a közös 
EU-költségvetéshez járulna hozzá. Az adó 
bevezetését a tagállamok közül azonban 
legalább annyian ellenzik, mint ahányan tá-
mogatják. A terv nyílt ellenzői közé tartozik 
Nagy-Britannia, Olaszország és Svédország 
is. Franciaország és Németország ugyanak-
kor eltökélte, hogy ha szűkebb körben is, de 
bevezetik a vitatott adónemet. Bennfente-
sek szerint a megerősített együttműködés 
sem kizárt, amihez minimum kilenc ország 
részvétele szükséges a 27-ből.
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Még egyszer A 112-es űrlApról

Havonta vagy negyedévente?
 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 vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. október 12-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az 
adós TRANSPARTNER Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Selyem utca 1. szám,  Hargita 
megye, fiskális azonosítószáma: 533313) tulajdonát 
képező következő ingóságokat:

Megnevezés érték – lej

KAESSBOHRER márkájú V14 LO utánfutó, HR-80-EFS 
rendszámmal, gyártási év 1991 16 850 lej

IFA haszongépjármű utánfutó, HR-02-JIW rendszám-
mal, gyártási év 1990  8 850 lej

Összesen: 25 700 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Köz-
pénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, 
valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközöl-
hető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felha-
talmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen 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 ingóságokra, hogy arról az árve-
rést 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 2003/92-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 26-án 
kifüggesztették.

112-es űrlap benyújtási bonyodalmak: van akinek havonta, van akinek csak negyedévente kell fotó: benedek-székedy lilla


