
PÁSZTOR CSABA

A Hivatalos Közlöny I. részének 2008/811–2008/815. és 2008/822–2008/877. szá-
maiban megjelent gazdasági, pénzügyi újdonságok a következő témaköröket ölelik fel:

1. adózás, adóbevallás;
2. állóeszközök amortizációja, felértékelése;
3. munkabérszerződések, munkabérre befizetendő összegek;
4. vám, áfa, luxusadó, pénzmosás, nyereségadó;
5. privatizáció, kedvezmények kis- és középvállalatok részére, mezőgazdasági

pénzkiegyenlítések, tőzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás;
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek működése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tűzoltósági kötelezettségek, fiská-

lis kasszagép használata;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, kereskedelmi társaságok

bejegyzése.

1.1. A gazdasági és pénzügyminiszter 2008/3505-ös sz. rendelete (2008/812-ös
sz. H. K.) jóváhagyja az országos adóügynökség 2008/1-es sz. rendeletét, amely alap-
ján azon jogi személyek, akik a jövedelemadó fizetését választották és év közben te-
vékenységi köröket változtatnak, a 104-es cikkely (5.) c. a 2003/471-es adótörvény
szabályozásának értelmében kötelesek profitadót fizetni attól az évnegyedtől kez-
dődően, amelyikben a szerencsejáték működtetésre való jóváhagyást megkapták.

1.2. A 2008/192-es sz. sürgősségi kormányrendelet (2008/815-ös sz. H. K.) fiská-
lis kedvezményeket ír elő a gazdaság és a munkahelyek számának növelése céljá-
ból. A rendelet szerint azon adófizetők, akik a határidő lejárta előtt legalább 10
nappal kifizetik az összes fiskális tartozásukat, 5% kedvezményben részesülnek. Ki-
vételt képeznek a rendelkezés előírásai alól az alkalmazottak béréből levont össze-
gek, a luxusadók, a hátralékok, azon adófizetők, akik nem tettek eleget
adónyilatkozatuk leadási kötelezettségének. 2008. december 1-től a szociális befi-
zetendő járulék a munkáltató részéről 27,5% a normális munkakörülményekbe so-
rolható munkahelyek esetén, nehéz munkakörülmények esetén 31%, különleges
munkakörülmények esetén pedig 37%. Új munkahelyek létesítése esetén, ha ezekbe
az állásokba olyan munkanélkülieket alkalmaznak, akik legalább 3 hónapon át a
munkanélküli ügynökség nyilvántartásában voltak, a munkáltató a minimum bér
nyolcszorosával egyenlő kedvezményben részesül.
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1.3. A 2008/200-as sz. sürgősségi kormányrendelet (2008/815-ös sz. H. K.) meg-
változtatja és kibővíti a 2003/571-es sz. fiskális adótörvényt, amely alapján kutatás
és fejlesztés esetén 20% profitadó-kedvezmény számítható fel, valamint gyorsított
amortizáció a kutatásban és fejlesztésben használt gépek esetében. A határidőre le-
kötött összegek kamataira nem számítanak adót 2009.01.01-től kezdődően. Öreg-
otthonok, árvaházak, átnevelő intézeteknek szánt épületek, valamint fiatalok vagy
lakással még nem rendelkező személyek lakásvásárlása esetén, ha a terület nem ha-
ladja meg a 250 négyzetméter területet, 5%-os áfát számítanak. Az osztalék adó-
mentes 2009.01.01-től, ha az osztalékot beruházásra használják.

1.4. A 2008/1618-as sz. kormányhatározat (2008/865-ös sz. H. K.) megváltoztatja
és kibővíti a 2003/571-es sz. adótörvény alkalmazására vonatkozó módszertani nor-
mákat, amelyeket a 2004/44-es sz. kormányhatározat hagy jóvá.

1.5. A 2008/1697-es sz. kormányhatározat (2008/873-as sz. H. K.) jóváhagyja a
2009-es évre kiszabott járműadót, amely a 2003/571-es sz. adótörvény 263. (4.) és
263. (5.) sz. cikkelyeiben van szabályozva.

2.1. A 2008/208-as sz. sürgősségi kormányrendelet (2008/825-ös sz. H. K.) men-
tesíti a környezetvédelmi járuléktól azokat a járműtulajdonosokat, akik 2000 köb-
centiméter alatti hengerűrtartalommal rendelkező új járműveket írnak be a
forgalomba 2008.12.15-től 2008.12.31-ig. A 2008/218-as sz. sürgősségi kormány-
rendelet (2008/836-os sz. H. K.) hatályon kívül helyezi a 2008/208-as sz. sürgősségi
kormányrendeletet.

2.2. A gazdasági és pénzügyminiszter 2008/3471-es sz. rendelete (2008/835-ös
sz. H. K.) az állóeszközök felértékelését, amortizáció számítását, valamint a könyvvi-
teli tételek használatát tartalmazza közintézmények esetén.

3.1. A 2008/1622-es sz. kormányhatározat (2008/862-es sz. H. K.) megváltoztatja
és kibővíti a munkahelyek nehézségi fokozatok szerinti csoportosításának alkalma-
zására használandó módszertani normákat, amelyek a 2007/246-os sz. kormányha-
tározatban voltak eddig szabályozva.

4.1. Az Országos Statisztikai Intézet elnökének 2008/683-as sz. rendelete
(2008/826-os sz. H. K.) alapján az INTRASTAT-bevallást az EU-s országokbeli keres-
kedelmi társaságokkal kötelesek megtenni azon cégek, amelyek 2008-as évben meg-
haladták a 900 000 lej értéket szállítások esetén, illetve 300 000 lej értéket
behozatalok esetén.

4.2. Az Országos Statisztikai Intézet elnökének 2008/684-es sz. rendelete
(2008/839-es sz. H. K.) tartalmazza az INTRASTAT-nyilatkozat kitöltésére vonatkozó
módszertani normákat.
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4.3. A 2008/1599-es sz. kormányrendelet (2008/841-es sz. H. K.) tartalmazza a
Pénzmosás Megelőzését és Leküzdését Szolgáló Országos Hivatal működési szabályait.

5.1. A 2008/1560-os sz. kormányhatározat (2008/814-es sz. H. K.) euróban ha-
tározza meg az Európai Unió pénzforrásaiból előírt hektáronkénti segélyeket.

5.2. A mezőgazdasági és falufejlesztési miniszter 2008/739-es sz. rendelete
(2008/837-es sz. H. K.) megváltoztatja a 2008/642-es sz. rendeletének 1-es és 2-es
sz. mellékleteit, 2009.01.30-ban határozván meg a segélyeket célzó kérvények lea-
dási határidejét.

5.3. A 2008/1626-os sz. kormányhatározat (2008/856-os sz. H. K.) megszabja a
2009-es évi növénytermesztést szolgáló gázolaj literenkénti egy lejjel való pénzügyi
segélyezését.

5.4. A mezőgazdasági és falufejlesztési miniszter 2008/759-es sz. rendelete
(2008/874-es sz. H. K.) az új típusnyomtatványt tartalmazza, amelyet a mezőgazda-
sági segélyek igénylésére kell benyújtani.

5.5. Az Országos Fiskális Adóügynökség elnökének 2008/1748-as sz. rendelete
(2008/874-es sz. H. K.) megváltoztatja és kibővíti a 2008/986-os sz. rendeletét, sza-
bályozván a járművek környezetszennyezési illetékének kiszámítását.

7.1. A 2008/1682-es sz. kormányhatározat (2008/872-es sz. H. K.) megváltoztatja
és kibővíti a 2005/148-as sz. sürgősségi kormányrendeletet, amelyet a 2006/1025-
ös sz. kormányhatározat is változtatott és bővített, és amely a családok gyerekne-
velését segélyezte. Az alkalmazás módszertani normái alapján 2009.01.01-től a
gyereknevelésre havonta 600 lej jár, vagy az utolsó 12 havi összjövedelem havi át-
lagának a 85%-a.

8.1. A Román Nemzeti Bank 2008/39. sz. körlevele (208/814-es sz. H. K.)
2008.12.08-tól betiltja a csekklapok, váltók, saját váltók használatát a régi előírások
szerint, amelyek az 1994/9-es, valamint az 1994/10-es rendeleteiben voltak sza-
bályozva.

8.2. A gazdasági és pénzügyminiszter 2008/3512-es sz. rendelete (2008/870-es
sz. H. K.) módszertani normákat tartalmaz a pénzügyi és könyvviteli dokumentumok
kitöltésére és használatára; a dokumentumok típusnyomtatványait 5 éven át kell
megtartani. Az 1-es és 4-es sz. mellékletek a 2008/807-es H. K. jelentek meg, a 2-es
és 3-as sz. mellékletek a 870-es bis (beta) sz. Hivatalos Közlönyben jelennek majd
meg. A rendeletet 2009.01.01-től kell betartani. 2009.01.01-től hatályon kívül he-
lyezik a 2004/1850-es sz. rendeletet ezen a területen.

8.3. A gazdasági és pénzügyminiszter 2008/3647-es sz. rendelete (2008/877-es
sz. H. K.) azon módszertani normákat tartalmazza, amelyeket a költségvetési intéz-
mények 2008-as évi zárására esetén kell alkalmazni.
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10.1. Az Országos Kommunikációs Hatóság elnökének 2008/1130-as sz. rendelete
(2008/831-es sz. H. K.) a dokumentumok elektronikus tárolására használandó mód-
szertani normákat tartalmazza a 2007/135-ös törvény előírásai szerint.

10.2. Az Országos Biztosítások Ellenőrzési Hatóságának 2008/21-es sz. rendelete
(2008/876-os sz. H. K.) azon módszertani normákat és típusnyomtatványokat tar-
talmazza, amelyeket a balesetek esetében kell alkalmazni, ha a felek egymás közötti
megegyezés szerint járnak el.
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