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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 vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. december 28-án 10 órakor  a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság székhelyén (Csíksze-
reda, Decemberi forradalom u. 20 sz., 317-es szoba), 
árverés útján eladja az adós LEMN-MOL-FA Kft. 
(fiskális lakhelye: Szentsimon 632. szám, fiskális azo-
nosítószáma: 13778870) tulaj donát képező következő 
ingó és ingatlan javakat:

Ingó javak: 
 hatfejes gyalugép  4800 lej
 bütüző körfűrész   400 lej
 fűrészlapélező gép   1000 lej
Összérték:  6200 lej
Ingatlan: 
 7008 m2-es beltelek (bejegyezve a telekkönyvbe 

12/Nsi szám alatt, kataszteri szám 18/6) – 86 000 lej
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek 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 szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingó és ingatlan javakra, 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 tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, 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. 

> Hitelhiány lehet Kelet-Eu-
rópában. A hitelezés visszaesését 
okozhatja az Európai Unióban a 
rendszerkockázati jelentőségű ban-
kok számára előírt tőke-megfelelési 
mutatók teljesítése, ami elsősorban 
a kelet-európai bankok elől szívhatja 
el a pénzt a lépés a Handelsblatt né-
met üzleti lap összeállítása szerint. Az 
Európai Bankhatóság (EBA) előírása 
alapján az uniós székhellyel rendel-
kező, rendszerkockázati jelentőségű 
bankoknak összesen 114,7 milliárd 
eurót kell szerezniük. „Mivel számos 
bank egyre nehezebben szerez forrást, 

előfordulhat, hogy a követelményt a 
hitelezés visszafogásával teljesítik” – 
idézi a Handelsblatt a német állami 
fejlesztési bank (Kf W) egy kiszivár-
gott elemzését. Maga az EBA elnöke, 
Andrea Enria is hasonlóan vélekedik. 
Az euróövezeti államadósság-válság 
miatt megszigorított szabályok ha-
tására a bankok körében „kockázat-
kerülő magatartás terjedhet el, ami a 
hitelforrások szűkülésével járhat.” A 
hatóság azonban gondoskodni kíván 
arról, hogy a bankok ne a kis- és kö-
zepes vállalkozásoknak nyújtott hite-
lek visszafogása révén teljesítsék a  9 

százalékos tőke-megfelelési követel-
ményt. Szakértők azonban kételked-
nek a sikerben, felhívják a figyelmet, 
hogy az EBA nem rendelkezik jogi 
eszközzel a hitelezés szabályozására. 
Ráadásul senki nem tudja megál-
lapítani, hogy egy bank pontosan 
miért helyez ki a korábbinál keve-
sebb hitelt. „Az is lehet, hogy csak a 
kereslet csökken” – idézett egy ban-
kárt a Handelsblatt. A Nemzetközi 
Fizetések Bankja (BIS) is a hitelezési 
tevékenység visszaesésével számol az 
EBA legutóbbi – december 8-án be-
mutatott – jelentése nyomán. hí
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December 27-ig

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

Az Adótörvénykönyv 60-as 
szakaszának (2)-es bekez-
dése 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 szállí-
tására, megvásárlására és szolgáltatásokra vonatkozó 
összegző nyilatkozat). 

Az Adótörvénykönyv 1564-
es szakasza és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2010/76-os rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett adófizető személyek benyújtják 
elektronikus formátumban a megelőző hónapra vonat-
kozóan 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 301-es űrlapot 
(különleges áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 
1563-as szakaszának (2)-es 
bekezdése és az Országos 
Adóügynökség elnökének 
2011/30-as rendelete.

A Romániában képviselettel rendelkező külföldi jogi 
személyek befizetik a második adórészletet.

Az Adótörvénykönyv 124-
es szakasza (1)-es bekezdé-
sének előírásai.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magán-
személyek benyújtják elektronikus formátumban a 
társadalombiztosítási hozzájárulásokra, a jövedelmi 
adóra és a biztosított személyek névleges nyilvántar-
tására vonatkozó 112-es űrlapot a megelőző hónapra 
vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 
29619-es szakaszának e) 
és f) pontjai, valamint a 
2010/1397-es kormányha-
tározat. 

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják 
elektronikus formátumban a megelőző hónapra vonat-
kozóan az állami költségvetéssel szembeni fizetési 
kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatot, a 100-as 
űrlapot.

A pénzügyminiszter 
2008/100-as rendeletének 
8-as számú melléklete I-es 
fejezet.

Határidő Tárgy Jogalap


