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December havi hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi 

Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, 
újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) be-
kezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. december 28-án 10 
órakor a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság szék-
helyén (Csíkszereda, Decemberi Forradalom u. 20. sz., 317-es 
szoba), árverés útján eladja az adós KONTAKT TURISM Rt. 
(fiskális lakhelye: Tusnádfürdő, Olt utca 102. szám, fiskális azo-
nosítószáma: RO1537227) tulaj donát képező következő ingó 
javakat:
 Spirálos keverőgép  2000 lej
 Három db négyszemélyes evezős csónak  1800 lej/db
 Szellőztető berendezés  1700 lej
 6 db kétszemélyes evezős csónak  1300 lej/db
 Hűtővitrin  1000 lej
 1230-as Bain Marie  1100 lej
 Szellőztetőrendszer  2000 lej
 Octogon földgázberendezés  2100 lej
 Hűtőláda  300 lej
 410-es hűtőláda  300 lej
 Két kazán  2800 lej/db
 Bárbútorzat  1800 lej
 Irodai bútorzat  1100 lej
 Irodai bútorzat  1400 lej
 Bárbútorzat  2200 lej
 Pálmafa  500 lej
 Bismachia  700 lej
 Hárompolcos munkaasztal  800 lej
 1500-as szekrény típusú munkaasztal  1100 lej
 Hárompolcos munkaasztal  800 lej
 Hárompolcos munkaasztal  1000 lej
 1400 x 70-es, hárompolcos munkaasztal  800 lej
Összesen:  41 500 lej
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt 

legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivatal 
titkárságára be kell nyújtani a következő dokumentumokat: 
a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át ké-
pező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befize-
tés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára (bejegy-
zési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Ve-
zérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az aján-
lattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi sze-
mélyek esetében a kereskedelmi 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 személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem 
pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat 
vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a 
szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést megelőzően 
értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek 
az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvé-
teltől számított 15 napon belül, összhangban az újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak előírá-
saival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 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. december 10-én kifüggesztették. 

A Hargita Népe napilap és a 
Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság együttmű-
ködésével elindított szolgál-
tatás keretében közöljük az e 
hónapban esedékes adóbeval-
lások és nyilatkozatok benyúj-
tásának, illetve a befizetési 
kötelezettségek teljesítésének 
utolsó időpontját. Az e havi 
kötelezettségek tekintetében 
újólag emlékeztetnénk: a no-
vemberi 100-as, 300-as és 
710-es nyilatkozatokat már 
csak az új formában fogadják/
fogadhatják az adóhivatalok, 
és változik a benyújtási mó-

dozat is. Ez nem jelent sem 
formai, sem pedig tartalmi vál-
tozást, csupán csak azt, hogy 
a 112-es nyilatkozat mintájára 
létre kell hozni egy XML-et, és 
kötelező módon azt érvényesí-
teni (validare) kell. Azon adó-
fizetők, akik az elektronikus 
benyújtási formát használják, 
ezen nyilatkozatokat is csak a 
www.e-guvernare.ro vonalon 
továbbíthatják. Akik viszont 
továbbra is az „ablakos” be-
nyújtás mellett döntenek, az 
aláírt és lepecsételt nyilatko-
zatok mellé csatolniuk kell a 
pdf-et és az XML-et tartalma-

zó CD-t is. A segédprogramok 
letölthetők a következő címen: 
anaf – declaraţii electronice 
– descărcare formulare, a 
szabályozással és a kitöltési 
útmutatókkal együtt. Fontos 
a programok alakulásának 
nyomon követése, akárcsak a 
112-es nyilatkozat esetében, 
így elkerülve az esetleges nyi-
latkozat-visszautasítást. Ismé-
telten nyomatékolnánk, hogy 
ajánlatos az utolsó határidő 
előtt benyújtani a különböző 
nyilatkozatokat, így el lehet 
kerülni a rendszerben bekövet-
kezhető esetleges „torlódást”.

Határidő Tárgy Jogalap

December 15-ig

Azok az adófizetők, akik megfelelően az Adótörvény
könyv 71. szakasza előírásainak, független 
tevékenységből és javak használatának átruházásából 
jövedelmet realizálnak (kivételt képezve a haszonbérbe 
adásból és a mezőgazdasági tevékenységből származó 
jövedelem), befizetik 2011 negyedik évnegyedére 
vonatkozóan a megelőlegezett jövedelmi adót.

Az Adótörvénykönyv 82. 
szakasza (3)as bekezdésé
nek előírásai.

December 21-ig A szerencsejátékot szervezők befizetik a 2011es évre 
vonatkozóan a licencilletéket.

A 2009/77es sürgősségi 
kormányrendelet 14. 
szakasza (2)es bekezdésé
nek előírásai.

> Újabb történelmi mélyponton az 
éves infláció. Novemberben 3,44 százalékra 
mérséklődött Romániában az éves infláció, 
amely a rendszerváltás óta a legalacsonyabb-
nak számít – derült ki tegnap az országos 
statisztikai intézet (INS) által közölt adatok-
ból. Az eddigi legkisebb értéket szeptember-
ben regisztrálták, akkor 3,45 százalék volt az 
éves infláció. Az éves infláció tekintetében 
tapasztalt novemberi csökkenés ellenére a ti-
zenegyedik hónapban 0,42 százalékkal nőtt 
a fogyasztói árindex. A növekedést főként 
az élelmiszerek és a szolgáltatások drágulása 
okozta. Az idei év első tizenegy hónapjában 
2,9 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. A 

központi bank az idei 4,6 százalékos infláci-
ós előrejelzését 3,3 százalékra csökkentette, 
a jövő évit pedig 3,5 százalékról 3 százalékra 
módosította. Az INS szintén tegnap tette 
közzé a román kereskedelmi mérlegre vonat-
kozó statisztikai adatokat. E szerint az idei év 
első tíz hónapjában Románia kereskedelmi 
mérlegének hiánya elérte a 32,28 milliárd lejt 
(7,68 milliárd euró), ami 155,7 millió lejjel 
(63,6 millió euróval) kevesebb, mint a tava-
lyi hasonló időszakban. Októberben a kivi-
tel lejben kifejezve 1,3 százalékkal csökkent 
(euróban 2,2 százalékkal) szeptemberhez 
képest. A behozatal 2,2 százalékkal csökkent 
lejben, míg euróban 3,1 százalékkal.hí
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