
Az áfafizetőként bejegyzendő 
cégek kritériumainak megálla-
pítására vonatkozóan de cember 
elsején lép hatályba a közpénz-
ügyi miniszter 2011/ 2795-ös 
rendelete. Ennek értelmében 
mindazok az adófizetők, akik 
e dátumtól jegyeztetnek be a 
kereskedelmi törzskönyvbe, és 
azzal egyidejűleg áfafizetőként 
is be kívánják jegyeztetni ma-
gukat a területileg illetékes adó-
hivatalnál; e rendelet előírása 
értelmében kell hogy eljárjanak. 
És hasonlóképpen azok is, akik 
az áfafizetési értékhatárt elérve 
az Adótörvénykönyv értelmé-
ben áfa fizetőként kell bejegyez-
tessék magukat. Kedves Imre 
közgazdászt, a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
ügyvezető igazgatóját kérdeztük 
arról, hogy miért volt szükség 
erre az új jogszabályra, illetve 
annak előírásai milyen jellegű 
újdonságokat tartalmaznak. 

– Miért volt szükség a jogsza-
bály módosítására?

– Az eddigi tapasztalatok 
késztették arra a minisztériumun

kat, hogy módosításokat eszkö
zöljön a jogszabályon. Ugyanak
kor a bejegyzéssel kapcsolatos 
ügyintézés is bizonyos értelem
ben leegyszerűsödik, illetve le
rövidül. A lényeg az, hogy az 
az adófizető személy, aki kérel
mezi áfafizetőkénti bejegyzését 
is, ugyanaznap, amikor a keres
kedelmi törzskönyvi hivatalnál 
kéri a bejegyzését, a területileg 
illetékes adóhatóságnál kérést 
kell benyújtson az áfafizetőként 

bejegyzésre vonatkozóan is. Ah
hoz pedig nem kell mellékelnie 
a kereskedelmi törzskönyvi hi
vatal által kibocsátott bizony
latot (certificat constatator). 
Azok esetében, akik az értékha
tár elérése okán kell bejegyez
tessék magukat áfafizetőként, 
ezentúl ugyancsak nem kell 
kiváltsák a kereskedelmi törzs
könyvi hivataltól a már említett 
bizonylatot, hanem közvetlenül 
az adóhatósághoz fordulnak. 
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Módosult a

Kedves Imre: az ügyintézés felgyorsítása mindenképpen előnyös lesz a cégek számára

> A Raiffeisen kivonulhat egyik 
kelet-közép-európai piacáról. A Raif
feisen kivonulhat egyik keletközép
európai piacáról – nyilatkozta Herbert 
Stepic, az osztrák bank vezérigazgató
ja. Stepic nem jelezte, melyik ország
ból vonulhat ki a bank. „A romániai 
Raiffeisen az egyik legnyereségesebb a 
bankcsoportból, a válságban is egyen
súlyban maradt. Természetes, hogy a 
jelenlegi körülmények között a veze
tőség átértékeli, mely országokba al
lokálja forrásait. Biztos vagyok benne, 
hogy Románia egy ilyen értékelés során 
csak nyerhet”– mondta a bank románi

ai igazgatója, Steven van Groningen. 
Traian Băsescu államfő nemrég azt 
üzente az osztrák bankoknak, hogy 
nem lenne fair tőlük, ha kivonnák Ro
mániából a tőkéjüket, ugyanis óriási 
profitokat szereztek az országban az 
elmúlt években, és reméli, hogy az EU
hoz később csatlakozott országok nem 
kell megfizessék a bankok mohóságát.

> Brit megszorítások románokra 
és bolgárokra 2013 végéig. Nagy
Britanniában 2013ig meghosszabbí
tották a román és bolgár munkavál
lalókra vonatkozó megszorításokat, 

közölte Damian Green brit beván
dorlásügyi miniszter. E döntés értel
mében a NagyBritanniában munkát 
vállalni szándékozó román és bolgár 
állampolgá roknak továbbra is mun
kavállalási engedélyt kell kiváltaniuk 
a brit határvédelmi ügynökségtől. „A 
megszorítások fenntartásával azt sze
retnénk biztosítani, hogy a bevándor
lás az Egyesült Királyság előnyére vál
jék, és ne befolyásolja kedvezőtlenül a 
brit munkapiacot. A kormány gyöke
res reformot hajt végre a bevándorlási 
rendszerben. Már bejelentette az évi 
munkavízumkvótát, valamint szigorú 

szabályokat vezet be a diákokra néz
ve, hogy a bevándorlás nettó értéke 
több százezerről több tízezerre csök
kenjen” – mondta Damian Green. A 
független szervezetként működő mig
rációs tanácsadó bizottság november 
4én jelentést tett közzé arról, hogy a 
jelenlegi megszorítások beszüntetése 
a NagyBritanniába dolgozni érkező 
románok és bolgárok számának növe
kedéséhez vezetne. Ez különösképpen 
a szakképzetlen munkaerőt foglalkoz
tató ágazatokra érvényes, ahol a legin
kább érintené a hazai munkásokat és a 
fizetéseket – áll a jelentésben. hí
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A bEfEKtEtőI bIzAloM

Minősítés:
Románia jobban áll
Magyarországnál

1996 óta nem volt bóvli kategóriában Magyarország, a 
2000-es évek második felétől fokozatosan csúszott lefelé 
a minősítést illetően, és mostanra Románia már jobban 
áll, a visegrádi négyek többi állama pedig messze Magyar-
ország előtt, írja a portfolio.hu pénzügyi portál elemzésé-
ben. Magyarország Moody’s-nál vezetett hitelminősítése 
hat fokozattal rosszabb a cseh, a szlovák, öt fokozattal a 
lengyel, kettővel a bolgár, egy fokozattal a román, horvát 
minősítésnél.

Hírösszefoglaló

Magyarország adósságainak minősítése 1996 óta nem 
esett bóvli kategóriába. Annak az évnek végén a 
Moody’s és S&P is befektetési kategóriába emelte, 

és ez így maradt mostanáig. A 2000es évek második felétől 
fokozatosan került egyre lejjebb a magyar minősítés, míg a 
Moody’s mostani lépésével újra bóvli kategóriába került, írja a 
portfolio.hu. A gazdasági honlap elemzői szerint nem volt meg
lepő, hogy valamelyik hitelminősítő lépni fog, a piaci szereplők 
főleg a Moody’s és az S&P részéről számítottak erre. November 
közepén szinte egyszerre jelzett a Fitch és az S&P. Előbbi a ma
gyar adósbesoroláshoz tartozó kilátást stabilról negatívra változ
tatta. Az S&P jelzése pedig még erősebb volt: a meglévő negatív 
kilátás mellett még negatív kihatású figyelőlistára is vette Ma
gyarországot (az újabb hírek szerint február végéig fog határozni 
a magyar besorolásról). 

A Fitch idén június 6án javította fel a magyar hitelminősí
téshez tartozó kilátásokat negatívról stabilra. Ez még a tavasszal 
bemutatott Széll Kálmántervnek volt köszönhető, a méretes 
kiigazítási és reformcsomag bejelentése nagyot dobott a piac bi
zalmán Magyarországgal szemben. Emlékezetes, hogy az S&P 
már akkor sem hitt a Széll Kálmántervben, úgy vélte ugyanis, 
hogy igen jelentősek a megvalósítási kockázatok, s emiatt a re
formtervek 60%át nem sikerül a kormánynak végrehajtania. A 
Széll Kálmánterv keltette bizalom az utóbbi időben egyre in
kább elpárolgott, a Moody’s egyik indoka a leminősítésre épp az, 
hogy a középtávú célok teljesülését kétségesnek látja.

A portfolio.hu cikke szerint az utóbbi hetekben az állam
papíraukciók gyenge eredményei és a leminősítéstől való féle
lem vezethette a kormányt arra a döntésre, hogy újra felvegye 
az IMFfel a tárgyalásokat. A kormány jövő év elejére tette a 
megegyezés várható idejét, valamint jelentős különbség van 
aközött, milyen megállapodást kötne szívesen a kormány, és 
mire van lehetősége a piaci elemzők szerint a Valutaalappal. 
Ezen bizonytalanságok miatt az IMFmegállapodás belengeté
se rövid hatásúnak bizonyult. A bejelentés keltette piaci „eufó
ria” nem tartott sokáig, egy hét múlva a forint újból gyengült, 
az állampapírpiaci hozamok új csúcsra emelkedtek.

Magyarország Moody’snál vezetett hitelminősítése hat fo
kozattal rosszabb a cseh, a szlovák, öt fokozattal a lengyel, kettő
vel a bolgár, egy fokozattal a román, horvát minősítésnél. Rosz
szabb minősítése a feltörekvő európai országok közül Máltának, 
Törökországnak, Ukrajnának és Moldovának van. Így lényegé
ben akárcsak Románia, Magyarország is egy minősítőnél van 
bóvliban, azonban Magyarországnak mindháromnál negatív 
kilátásai vannak, tehát további leminősítés valószínű, Romániá
nak ugyanez mindháromnál stabil.


