
> Londoni elemzők: az euróövezet 
felbomlását árazza a piac. A német kor-
mánykötvény-hozamok emelkedése és az 
euró gyengülése arra vall, hogy a piac most 
már egyre inkább tart az euróövezet szét-
esésétől – vélekedtek hétvégi helyzetértéke-
léseikben londoni pénzügyi elemzők, akik 
jövőre euróövezeti recessziót és meredek 
eurójegybanki kamatcsökkentést is jósoltak. 
A Capital Economics, a City egyik legna-
gyobb pénzügyi-gazdasági elemzőcsoportja 
befektetőknek a hétfői piaci nyitás elé össze-
állított heti áttekintésében felidézte a mina-
pi német állampapír-aukció nagy feltűnést 
keltő kudarcát és az utána megindult német 

kötvényeladási hullámot. A hatmilliárd 
euró értékben meghirdetett tízéves német 
kötvényre kevesebb mint négymilliárd euró 
vételi ajánlat érkezett. Német államkötvény-
kibocsátásnak az euró meghonosítása óta 
nem volt ilyen gyenge piaci fogadtatása. A 
Capital Economics londoni elemzői szerint 
a piacok elvileg abból a meggondolásból is 
távol tarthatták magukat a német kormány-
kötvényektől, hogy Németország immár 
hajlandó lenne hatalmas mértékű költség-
vetési kockázatot magára vállalni az euró 
megmentése érdekében. A piaci fejlemények 
közelebbi vizsgálata azonban arra vall, hogy 
a német kormánykötvény-hozamok emel-

kedése nem a német mentőakcióhoz fűződő 
piaci várakozást, hanem éppen az euróövezet 
felbomlásával kapcsolatos, egyre nagyobb 
félelmet tükrözi. Ugyanis a német állampa-
pírok hozamemelkedését nem kísérte ennek 
megfelelő hozamcsökkenés a perifériális 
eurógazdaságokban, márpedig ez várható 
lett volna abban az esetben, ha a piac megíté-
lése szerint Németország valóban kész lenne 
magára vállalni az európeriféria költségveté-
si terheit – fejtegetik a Capital Economics 
londoni elemzői. Ennek azonban épp az 
ellenkezője történt: az olasz kormánykötvé-
nyek hozama ismét a lélektani 7 százalékos 
küszöbszint fölé emelkedett, emelkedtek a 

portugál hozamok is, de a legkirívóbb fejle-
mény az volt, hogy az ír kötvényhozamok is 
hirtelen felszöktek 8 százalék körüli szintről 
9 százalék fölé, jóllehet az ír állampapírok 
hozama az elmúlt félévben, az általános fo-
lyamattal szembehaladva, jórészt csökkent. 
A Capital Economics londoni szakértői sze-
rint az euró árfolyammozgása is valószínűleg 
a valutaunió szétesésével kapcsolatos növek-
vő félelmekre vall. A ház kiemelte, hogy az 
elmúlt kereskedési hét végére az euró 1,32 
dollár közelébe gyengült; ez január óta a leg-
gyengébb euróárfolyam és az október végi 
állapothoz képest csaknem 7 százalékos ár-
folyamesésnek felel meg.
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Az áfafizetőként való bejegyzésre 
vonatkozó kérés egy formanyom-
tatvány kitöltésében áll, az letölt-
hető az Országos Adóügynökség 
honlapjáról, akárcsak a kitöltési 
útmutató. A kéréshez mellékel-
ni kell az ügyvezető/ügyvezetők 
személyazonossági igazolványa 
hiteles másolatát, a székhely 
törvényes birtokolására vonat-
kozó ügyiratokat, valamint az 
ügyvezetőknek a saját felelőssé-
gükre kitöltött nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy büntetlen 
előéletűek, illetve nem követtek 
el olyan jellegű cselekedeteket, 
amelyek fel vannak tüntetve a 
2001/75-ös kormányrendelet-
ben. Az áfafizetőkénti bejegyzés-
re vonatkozó adóhatósági végzést 
a kérés benyújtásától számított 
három munkanapon belül ki kell 
bocsátani, az eddigi 15 nappal 
szemben. Az ügyintézés felgyor-
sítása mindenképpen előnyös 
lesz a cégek számára. Nem térnék 
ki a rendelet jobbára technikai 
jellegű előírásainak taglalására, 
de mindenképpen szükséges-
nek tartom, hogy az érdekelt/
érintett vállalkozások illetékesei 
alaposan tanulmányozzák a ren-
delet szövegét és az annak mel-
lékletét képező útmutatásokat. 
Végezetül utalnék arra is, hogy 
ezentúl a székhely törvényes bir-
tokolására vonatkozó előírások 
betartását nem a pénzügyőrség 
munkatársai, hanem a területi-
leg illetékes adóhivatal illetékesei 
fogják ellenőrizni.

– A minap jelent meg az Or-
szágos Adóügynökség elnökének 
2011/3392-es rendelete, amellyel 
jóváhagyta az adók, az illetékek és 
a hozzájárulások hivatalból tör-
ténő megállapítására vonatkozó 
eljárást. Milyen lényeges elemeket 
tartalmaz ez az intézkedés?

– Ugyancsak az eddig ta-
pasztaltak tették szükségessé 
ennek a rendeletnek a meghoza-
talát. Lényegében arról van szó, 
hogy számos cég, vállalkozás 
tevékenységét felfüggesztette, s 
a felfüggesztési határidőt köve-
tően „megfeledkezett” nyilatko-
zat-benyújtási kötelezettségei-
ről. A cég adózási bejegyzésében 
(vector fiscal) szereplő nyilat-
kozatokról van szó. Nos, hogy 
ilyen rendellenességek ezentúl 
ne fordulhassanak elő, a szó-
ban forgó rendelet értelmében 
az adóhatóság hivatalból jár el, 
felszólításban kiközli az érintett 
céggel nyilatkozat-benyújtási, il-

letve -bevallási kötelezettségeit, 
s ezzel párhuzamosan hivatal-
ból megadóztatja. Amennyiben 
a felszólításban leírtaknak nem 
tesz eleget, azaz nem jelentkezik 
az adóhivatalnál helyzete tisztá-
zása érdekében, akkor a hivatal-
ból megállapított adózás hatálya 
alá esik. Következésképpen nem 
aludhat nyugodtan, s vagy idejé-
ben kell arról döntsön, hogy újó-
lag bejegyezteti a kereskedelmi 
törzskönyvi hivatalnál tevékeny-
ségének további felfüggesztését, 
vagy pedig gondoskodik arról, 
hogy eleget tegyen nyilatkozat-
benyújtási kötelezettségének az 
adóhatósággal szemben. De ha 
már itt tartunk, megemlíthetem 
azt is, hogy a rendelkezésünkre 
álló adatok szerint ebben az esz-
tendőben 299 cég függesztette 
fel tevékenységét, 101 olyant 
tartunk nyilván, amely időköz-
ben újrakezdte tevékenységét és 
133 olyanról, amelynek az idén 
lejár a tevékenység-felfüggesztés 
időtartama. Nos, ez utóbbiak 
esetében hangsúlyozandó, hogy 
amennyiben nem járnak el az új 
rendelet előírásainak értelmé-
ben, akkor sor kerülhet a hiva-
talból történő megadózásra. Az 
esetleges meglepetések, kelle-
metlenségek elkerülése végett, 
mindazon megyénkbeli vállal-
kozások figyelmébe ajánlom 
ennek a rendeletnek az alapos 
áttanulmányozását, amelyek te-
vékenységüket felfüggesztették.

Hecser Zoltán

 hirdetések

Számos cég, vállal-
kozás tevékenységét 
felfüggesztette, és a 
felfüggesztési határ-
időt követően „meg-
feledkezett” nyilatko-
zat-benyújtási kötele-
zettségeiről.

Óvatos tervezet

Elfogadta a kormány 
a jövő évi állami

költségvetést
Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés tervét, 
2,1 százalékos gazdasági növekedéssel, illetve 1,9 
százalékos államháztartási hiánnyal számolnak. A 
nyugdíjak és a közszférai bérek emelése jövőre is el-
marad. December elején elkezdődhet a tervezet par-
lamenti vitája.

Hírösszefoglaló

Elfogadta a kormány pénteken a jövő évi állami költségve-
tést – jelentette be Emil Boc miniszterelnök. A kabinet 
a jövő évre 2,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol, 

az államháztartási hiány pedig nem haladhatja meg a bruttó 
össztermék 1,9 százalékát. A büdzsét a kormány a Nemzetközi 
Valutaalappal folytatott tárgyalások után dolgozta ki, néhány 
miniszter kevesellte a tárcájának szánt összeget, ezért is késleke-
dett hat hetet (október 15-én kellett volna elfogadják).

A miniszterelnök szerint az általa vezetett kabinet óvatos 
tervezetet dolgozott ki, figyelembe véve a nemzetközi gazdasági 
helyzetet. Növelik a beruházásokra fordítandó keretet – mond-
ta Boc –, és így remélik, hogy újabb munkahelyek létesülnek. 
Az európai alapokból 50 
százalékkal többet kíván-
nak lehívni jövőben. A 
2012-es bevételeket 195,3 
milliárd lejre szabta a kor-
mány, a kiadásokat 206,5 
milliárdra. A tervezet sze-
rint a jövő évben sem lesz 
nyugdíj- és béremelés, a 
kormány azt ígérte, hogy 
esetleg a jövő év második 
felétől jöhet szóba ilyen 
intézkedés, ha a gazdasá-
gi mutatók megfelelően 
alakulnak. Az országos 
bruttó átlagbért 2117 lejre 
becsülik 2012-ben –, az 
euróövezethez való 2015-
ös csatlakozási céldátumot 
fenntartják. A különböző támogatásokat a bruttó nemzeti össz-
termék (GDP) idei 1,2 százalékáról 0,91 százalékra apasztják, a 
személyzeti költségeket 7,5 százalékról 6,9-re, ami azért 7,2 szá-
zalékra nőhet, ha a gazdasági körülmények engedik. Ez a fizetési 
alap 4,5 százalékos emelését jelentené. Boc megerősítette, hogy 
Románia továbbra is fenntartja a 2015-ös euróövezethez való 
csatlakozási céldátumot. A parlament várhatóan december ele-
jén kezdi el a költségvetés vitáját.

A tervezet szerint kisebb-nagyobb mértékben (pár tízmil-
lió lejtől egy-két milliárdig terjed a skála) nő az államelnöki 
hivatal, a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék, az alkotmánybí-
róság, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács, a főügyész-
ség, az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség, a hírszerző 
és őrző-védő szolgálatok, valamint a külügyi, pénzügyi, 
honvédelmi, környezetvédelmi, szállításügyi, egészségügyi 
és távközlési tárca költségvetése, és csökken a művelődési, a 
munkaügyi és a mezőgazdasági minisztériumok kerete. Az 
RMDSZ által vezett egészségügy 700 millió lejjel kap töb-
bet, mint idén, a művelődés 89 millióval kevesebbet.

A különböző támo-
gatásokat a bruttó 
nemzeti össztermék 
(GDP) idei 1,2 szá-
zalékáról 0,91 szá-
zalékra apasztják, a 
személyzeti költsé-
geket 7,5 százalékról 
6,9-re, ami azért 7,2 
százalékra nőhet, ha 
a gazdasági körülmé-
nyek engedik. 


