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November 15-ig

Azok az adófizetők, akik megfelelően az adótörvénykönyv 
71. szakasza előírásainak mezőgazdasági tevékenység-
ből jövedelmet realizálnak befizetik előzetesen a jövedel-
mi adójuk 50 százalékát (a második részlet).

Az Adótörvénykönyv 82-es szaka szá-
nak előírásai. 

November 25-ig

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett te-
vékenységükért külföldről részesülnek bérben, illetve 
Romániában akkreditált diplomáciai kirendeltségeknek 
és konzulátusoknak az alkalmazottjai benyújtják a meg-
előző hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot (magán-
személyek Romániában kifejtett tevékenységéért, de 
külföldről folyósított bér jellegű jövedelmeikre vonatko-
zó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 60-as szakaszá-
nak (2)-es bekezdése és a 2007/2371-
es pénzügyminiszteri rendelet. 

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

Az Adótörvénykönyv 1564-es szaka-
sza (1)-es bekezdésének és az Orszá-
gos Adóügynökség elnöke 2010/76-
os ren deletének az előírásai. 

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett adófizető személyek benyújtják 
elektronikus formátumban a megelőző hónapra vonatko-
zóan a 300-as űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562-es szaka-
szának (1)-es bekezdése és az Or-
szá gos 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, be-
nyújtják elektronikus formátumban a 301-es űrlapot (kü-
lönleges áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1563-as szaka-
szának (2)-es bekezdése és az Or-
szágos Adóügynökség elnökének 
2011/30-as rendelete. 

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják elekt-
ronikus formátumban a megelőző hónapra vonatkozóan 
az állami költségvetéssel szembeni fizetési kötelezett-
ségre vonatkozó nyilatkozatot, a 100-as űrlapot.

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

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánsze-
mélyek benyújtják elektronikus formátumban a társada-
lombiztosítási hozzájárulásokra, a jövedelmi adóra és a 
biztosított személyek névleges nyilvántartására vonat-
kozó 112-es űrlapot a megelőző hónapra vonatkozóan. 
(Azok, akik a havonkénti benyújtásra kötelezettek, illetve 
a havonkénti benyújtás mellett döntöttek.)

Az Adótörvénykönyv 29619-es szaka-
szának e.) és f.) pontjai, valamint a 
2010/1397-es kormányhatározat.
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Könnyebben le lehet kerülni a feketelistáról

Kedves Imre igazgató arról is tájékoztatott, hogy a fiskális 
erkölcsi bizonyítvánnyal (cazier fiscal) kapcsolatosan is 
megjelent egy miniszteri rendelet, a 2011/2696-os. Ez a 
miniszteri rendelet az eddigi merev rendszerrel szemben 
egy sokkal rugalmasabbat honosít meg, megkönnyíti a „fe-
ketelistáról” való lekerülést. 

November havi 
pénzügyi naptár

A Hargita Népe napilap és a 
Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság együttműkö-
désével elindított szolgáltatás 
keretében közöljük az e hónap-
ban esedékes adóbevallások 
és nyilatkozatok benyújtásá-
nak, illetve a befizetési kötele-
zettségek teljesítésének utolsó 
időpontját. Az alábbi táblázat 
célja felhívni az érintett adó-
fizetők figyelmét az esedékes 
törvény szabta kötelezettség 
teljesítésének határidejére.
A táblázatban megjelölt időpon

tok a végső határidőt jelentik, 
s ennek kapcsán újólag hang-
súlyozni kell: az adóhatóságok 
illetékesei arra kérik az adófize-
tőket, hogy ne hagyják az utol-
só napokra a nyilatkozatok, az 
űrlapok benyújtását, főleg olyan 
körülmények között, hogy azo-
kat jobbára elektronikus formá-
tumban kell továbbítani. Ilyen 
körülmények között pedig meg-
történhet – mint ahogy október 
25-én meg is történt –, hogy a 
rendszer nem képes megbir-
kózni egy adott pillanatban „az 

űrlapözönnel”. Amennyiben az 
alapnyilvántartásokat megfelelő 
módon vezetik, akkor már akár 
a hónap 10. napjától is mód van 
az űrlapok kitöltésére, illetve 
továbbítására. Jó ezt megszív-
lelni, s ilyenképpen elkerülni az 
esetleges kellemetlen meglepe-
téseket. Emlékeztetnénk arra 
is, hogy novemberben az októ-
berre vonatkozó 112es űrlapot 
csak azoknak kell benyújtaniuk, 
akik a megelőző időszakban úgy 
döntöttek, hogy továbbra is azt 
havonként nyújtják be. 

Az AdóHátrAlék átütEmEzéséről

Élni kell a lehetőséggel
Az állami adósságokat jegyző cégek száma meghalad-
ja a háromezret, azonban ezek közül csak 52 társaság 
kérte az adósság-átütemezést, annak ellenére, hogy az 
új jogszabályok ezt hozzáférhetőbbé teszik, hiszen le-
hetőség van a büntetőkamatok eltörlésére is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Szeptember elején megjelent az Adótörvénykönyvet módo-
sító és kiegészítő 2011/30-as kormányrendelet, mely olyan 
előírásokat is tartalmaz, amelyek bizonyos értelemben fel-

lazították a költségvetéssel szembeni felhalmozott adósságok át-
ütemezésére vonatkozó 2011/29-es sürgősségi kormányrendelet 
előírásait. A késedelmi bírságok eltörlésére vagy csökkentésére 
vonatkozó előírások alkalmazhatók az átütemezést kérők eseté-
ben is. A minap egy újabb jogszabály jelent meg, a közpénzügyi 
miniszter 2011/2666-os rendelete. Ezzel a rendelettel helyet-
tesítették az átütemezési eljárást, illetve a megelőző vonatkozó 
2011/1853-as miniszteri rendeletet. A Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság ügyvezető igazgatója, Kedves Imre 
szerint az átütemezés a mostani új jogszabályok értelmében 
„hozzáférhetőbbé válik” az érintett, illetve érdekelt adófizetők, 
cégek, vállalkozások számára két okból is: azért, mert eddig me-
gyénkben alig 52 cég kérte az átütemezést, márpedig a hátralé-
kot jegyzők száma meghaladja a 3100-at, de azért is, mert az új 
eljárás tekintettel van a 2011/30-as kormányrendelet  büntető-
kamatok eltörlésére vonatkozó előírásaira is. Azaz, az átüteme-
zéssel egyidejűleg élhetnek ezen sürgősségi kormányrendelet 
adta lehetőségekkel is. 

Van újdonság a fiskális eljárási törvénykönyv egyes előírá-
sainak gyakorlatba ültetése terén is. A 2011/84-es sürgősségi 
kormányrendelettel annak módosították és kiegészítették az 
adófizetők inaktívvá nyilvánítására, illetve a reaktiválásukra vo-
natkozó előírásait. Ezentúl a közpénzügyi vezérigazgatóságok-
nak törzskönyvet kell vezetniük az adófizetőkről, s abban fel 
kell tüntetni az inaktívvá nyilvánítást, illetve a reaktiválást. Át-
dolgozták a vonatkozó eljárásokat is az Országos Adóügynökség 
elnökének 2011/3347-es rendeletével, amellyel hatályon kívül 
helyezte az eddig hatályos azonos jellegű 2008/819-es rendele-
tét. Inaktívnak nyilvánítandó minden olyan adófizető, aki egy 
félév folyamán nem tett eleget egyetlen nyilatkozat-benyújtási 
kötelezettségének sem. Azaz, nem nyújtotta be az állami költ-
ségvetéssel szembeni kötelezettségeire vonatkozó nyilatkozatot 
(a 100-as űrlapot), a nyereségadóra vonatkozó nyilatkozatot (a 
101-es űrlapot), az áfaelszámolást (a 300-as űrlapot), a külön-
leges áfaelszámolást (a 301-es űrlapot), az európai közösségen 
belüli szállításokra vonatkozó összefoglaló nyilatkozatot (a 390 
VIES űrlapot), valamint a 112-es és a 394-es űrlapot. Az inak-
tívvá nyilvánítás hatásköre átkerült a megyei közpénzügyi ve-
zérigazgatóságokéba. A reaktiválást a fizetési és a nyilatkozatbe-
nyújtási kötelezettségek teljesítését követően ugyancsak helyileg 
hagyják jóvá, nevezetesen a közpénzügyi vezérigazgatóság ügy-
vezető igazgatója által. 

> Nőnek jövőre a közszférai bérek 
és a nyugdíjak. Lehetőség lesz jövőben a 
közszférai bérek, illetve a nyugdíjak bizo-
nyos szintű emelésére, egyezett meg a kor-
mány és a Nemzetközi Valutaalap a múlt 
héten – tudtuk meg Borbély László (ké-
pünkön) környezetvédelmi minisztertől. 
A Nemzetközi Valutaalap beleegyezett a 
költségvetés sarokszámaiba – kétszáza-
lékos növekedés, 1,9 százalékos deficit 
– mondta el kérdésünkre a miniszter. Az 
RMDSZ javaslatára abban is megegyez-
tek a tárgyaló felek, hogy az országnak 
legyen lehetősége 2,5 százalékra emelni 
a költségvetési deficitet utólagos kiegé-

szítéssel. Ezt a többletforrást pedig a kor-
mány felhasználhatja a közszférai bérek és 
nyugdíjak emelésére – erre azonban nem 
év elejétől, hanem egy „második lépcső-
ben” kerül sor. Borbély László szerint a 
béremelés mértéke attól is függ, hogy mi-
lyen lesz a gazdasági helyzet a világban, és 
főként a közvetlen környezetünkben. „De 
mindenképpen szeretnénk, hogy a kor-
mánynak legyen lehetősége valamilyen 
szintű korrekcióra jövőben a közszférai 
bérek és a nyugdíjak szintjén, hogy a vál-
ság által leginkább érintett kategóriák is 
érezzenek egy kis fellazulást” – fogalma-
zott kérdésünkre a miniszter.


