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Október 17-ig

Azok a gazdasági szereplők, akik etilalkohol- és szeszesital-
termékekre vonatkozóan felhasználói engedéllyel rendelkeznek, 
benyújtják a jövedéki adó hatálya alá eső termékek felvásárlására/
felhasználására és a késztermékek leszállításával kapcsolatos 
összesítő jelentést a megelőző hónapra vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 20658-as 
szakaszának és a 2009/1620-as kor-
mányhatározat (25)-ös bekezdésének 
111-es pontjának előírásai

Október 20-ig

Azok az adófizető személyek, akik elektronikus szolgáltatásokat 
végeznek az áfafizetőként be nem jegyzett személyek számára, 
benyújtják a megelőző évnegyedre vonatkozóan a 301-es űrlapot 
(különleges áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1524-es szakasza 
(7)-es bekezdésének előírásai.

Október 25-ig

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett tevékenysé-
gükért külföldről részesülnek bérben, illetve Romániában akkreditált 
diplomáciai kirendeltségeknek és konzulátusoknak az alkalmazott-
jai, benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot 
(magánszemélyek Romániában kifejtett tevékenységéért, de 
külföldről folyósított bérjellegű jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat).

Az adótörvénykönyv 60-as 
szakaszának (2)-es bekezdése és 
a 2007/2371-es pénzügyminiszteri 
rendelet.

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza értelmé-
ben 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 bekezdésének és az Országos 
Adóügynökség elnöke 2010/76-os 
rendeletének előírásai.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében áfafizetőként 
bejegyzett adófizető személyek benyújtják elektronikus formá-
tumban a megelőző évnegyedre 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 3014-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 elektroni-
kus formátumban a megelőző hónapra vonatkozóan az állami 
költségvetéssel szembeni fizetési kötelezettségeikre vonatkozó 
nyilatkozatot, a 100-as űrlapot.

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

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánszemélyek 
benyújtják elektronikus formátumban a társadalombiztosítási 
hozzájárulásokra, a jövedelmi adóra és a biztosított személyek 
névleges nyilvántartására vonatkozó 112-es űrlapot a megelőző 
hónapra vonatkozóan. (Azok, akik a havonkénti benyújtásra 
kötelezettek, illetve a havonkénti benyújtás mellett döntöttek!)

Az Adótörvénykönyv 29619-es 
szakasza és a 2010/1397-es kormány-
határozat.

Az Adótörvénykönyv 13-as szakasza C) és E) bekezdései alapján 
besorolt adófizetők közt létrehozott jogi személyek a megelőző 
évnegyedre vonatkozóan a bevételek és a költségek megosz-
tására vonatkozó nyilatkozatot, a 104-es űrlapot.

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2008/101-es rendelete.
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Október havi pénzügyi naptár

 hirdetés

A Hargita Népe Napilap és a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság együttműködésével 
elindított szolgáltatás keretében 
október hónapra vonatkozóan is 
közöljük az elkövetkező napok-
ban esedékes adóbevallások és 
nyilatkozatok benyújtásának, 
illetve a befizetési kötelezett-
ségek teljesítésének utolsó idő-
pontját. Az alábbi táblázat célja 
felhívni az adófizetők figyelmét 
az esedékes törvényszabta kö-
telezettségek teljesítésének 
határidejére. Október az utolsó 
hónap, amikor a társadalom-
biztosítási hozzájárulásokra, 

a jövedelmi adóra és a bizto-
sítottak névleges nyilvántartá
sára vonatkozó nyilatkozatot, a 
112es űrlapot az eddig hatály-
ban lévő törvényes előírások 
alapján nyújtják be. Igen, mert a 
2011/30-as kormányrendelet ér-
telmében bizonyos kritériumok 
alapján egyes munkáltatóknak 
ezentúl lehetőségük lesz annak 
évnegyedenkénti benyújtásá-
ra, illetve az alkalmazottaktól 
visszatartott összegek évne-
gyedenkénti befizetésére. Hogy 
megmaradnak-e az érintettek az 
eddigi gyakorlatnál, azaz a 112-
es űrlap havonkénti benyújtásos 

rendszereinél, arra vonatkozóan 
szeptember 25-ig kellett eljuttat-
niuk az illetékes adóhatósághoz 
a szabványkérést. Értesülése-
ink szerint megyénkben több 
mint 1800 érintett/érdekelt 
munkáltató döntött úgy, hogy 
továbbra is havonként nyújtja 
be a 112es űrlapot. Ezek sze-
rint ezek novemberben október-
re vonatkozóan havi nyilatkoza-
tot nyújtanak be, a többi mint-
egy 3000 érintett munkáltató 
viszont majd csak a negyedik 
évnegyedre vonatkozóan, 2012 
januárjában fogja benyújtani a 
112es űrlapot.

hírfolyam

> Brit miniszterelnök: néhány hét ma-
radt az eurózóna katasztrófájának elkerü-
lésére. Néhány hetük maradt az euróövezeti 
vezetőknek a „gazdasági katasztrófa” elke-
rülésére – mondta a Financial Timesnak a 
brit miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a 
brit export 40 százalékát felvevő valutaunió 
felbomlása nem állna Nagy-Britannia érde-
kében. David Cameron a londoni gazdasági 
napilap által tegnap közölt interjúban úgy fo-
galmazott, hogy a tagállamok vagy „működő-

képes állapotba” hozzák az euróövezetet, vagy 
kénytelenek lesznek a valutaunió kudarcával 
szembesülni. A konzervatív párti miniszter-
elnök szerint mindenekelőtt jelentősen meg 
kell emelni az euróövezeti pénzügyi mentő-
csomagok szervezésére létrehozott Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) kapaci-
tását, úgy, hogy e forrásból a jelenlegi 440 
milliárd euró helyett 1500 milliárd, vagy akár 
kétezer milliárd eurót is folyósítani lehessen a 
bankok feltőkésítésére vagy a szuverén adós-
ságpiacokra. A brit kormányfő kijelentette: 
ha valaki az euróövezet tagja, akkor vállalnia 

kell „bizonyos kollektív felelősséget” a valuta-
unió sorsáért. A lap szerint Cameron ezzel azt 
a véleményét juttatta kifejezésre, hogy Merkel 
és Sarkozy eddig nem tudta erős kézzel kezel-
ni a válságot. A brit miniszterelnök szerint 
szükség van az európai bankrendszer „hiteles” 
stressztesztjére, akkor is, ha ez nagy pénzinté-
zetek feltőkésítésének szükségességét mutatja 
ki. Cameron mindemellett elengedhetetlen-
nek nevezte az uniós egységes piac elmélyíté-
sét és az euróövezeti irányítás javítását, abban 
az esetben is, ha ez szerződésmódosítást igé-
nyelne. Nagy-Britannia nemzeti érdekeit nem 

szolgálná az euróövezet felbomlása – jelentet-
te ki a Financial Timesnak a brit kormányfő. 
Ez utóbbi fejleményt azonban nagy londoni 
befektetési és elemző cégek most már egy-
re nagyobb eséllyel jósolják. Az Economist 
Intelligence Unit most már 40%-osra teszi az 
euróövezet szétesésének valószínűségét. Az 
EIU által a valutaunióra kidolgozott kocká-
zati forgatókönyv egyaránt elképzelhetőnek 
nevezi az eladósodott déli eurótagállamok le-
válását és azt, hogy Németország dönt a távo-
zás mellett. A cég szerint ez utóbbi fejlemény 
egyben a közös valuta végét is jelentené.

Ok És OkOzat a makrOgazdaságban

Sargent és Sims,
két amerikai közgazdász

kapta a Nobel-díjat

thomas sargent és Christopher a. sims amerikai közgaz-
dásznak ítélték oda tegnap a 2011. évi közgazdasági nobel
díjat stockholmban.

MTI

A svéd jegybank, a Riksbank által odaítélt Alfred Nobel 
közgazdasági emlékdíjat „az ok és okozat a makrogazda-
ságban” területén végzett empirikus kutatásaikért ítélte 

a professzoroknak a döntőbizottság.  Thomas Sargent a New 
York University professzora, olyan makroökonometriai eljárást 
dolgozott ki, amellyel a gazdaságpolitika állandó változásainak 
hatásait lehet elemezni. Ezt az eljárást a makrogazdasági viszo-
nyokra lehet alkalmazni, amikor a háztartások vagy vállalatok a 
gazdasági fejleményekkel párhuzamosan változtatnak várakozá-
saikon. Christopher Sims, aki a Princeton Egyetemen tanít, vek-
tor autoregressziós módszert talált fel, amellyel a gazdaságpoli-
tika és más tényezők ideiglenes hatásait lehet elemezni. Sims és 
más kutatók ezzel az eljárással elemezték például egy jegybanki 
kamatemelés hatásait. Az ítélőbizottság kiemelte, hogy a két dí-
jazott által az 1970-es, 1980-as években publikált meghatározó 
fontosságú írások olyan eljárásokat vezettek be, amelyek mára 
nélkülözhetetlen eszközzé váltak a makrogazdasági elemzésben. 
A kitüntető cím mellé együtt 10 millió svéd korona (1,07 millió 
euró) pénzjutalom jár a két díjazottnak.


