
PÁSZTOR CSABA

A Hivatalos Közlöny l. részének 2009/36–2009/174. számaiban megjelent gaz-
dasági, 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, fis-

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

bejegyzése.

1.1. A fiskális adóügynökség elnökének a 2009/67-es sz. rendelete (2009/60-as
sz. H. K.) megváltoztatja és kibővíti a 2008/819-es sz. rendeletét, szabályozván a
nem tevékeny adófizetők nyilvántartásba való beiktatásának jogi procedúrát és az
erre használandó típusnyomtatványokat. 

1.2. A fiskális adóügynökség elnökének a 2009/92-es sz. rendelete (2009/61-es
sz. H. K.) hatályon kívül helyezi a 2008/192-es sz. sürgősségi kormányrendelet 1-es
sz. cikkelyének azon pontját (2008/888-as sz. H. K.), amely fiskális kedvezményeket
írt elő a gazdaság és a munkahelyek számának növelése céljából.

1.3. A fiskális adóügynökség elnökének a 2009/93-as sz. rendelete szerint
(2009/61-es sz. H. K.) a mezőgazdasági tevékenységekből származó jövedelmekre
kirótt adót a 20.47.01.01-es sz. egységes számlára, az állami költségvetésbe kell be-
fizetni, a 2003/571-es sz. adótörvény 74(4)-es és 93-as sz. cikkelyei alapján.

1.4. A 2009/18-as sz. törvény tartalmazza az állami költségvetési törvényt a 2009-
es évre (2009/121-es sz. H. K.).

1.5. A 2009/19-es sz. törvény tartalmazza az állami szociális biztosítási törvényt
a 2009-es évre (2009/122-es sz. H. K.). A törvény alapján a nyugdíjpont értéke
2009.04.01-től 718,4 lej és 2009.10.01-től 732,8 lej. A nyugdíjalapba befizetendő
összeg normális munkakörülmények esetén 31,3%, amelyből az alkalmazottak a fi-
zetés 10,5%-át, a munkáltatók pedig 20,8%-át fizetik be (2009.02.01-től). A munka-
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nélküli alapba pedig 0,5%-0,5%-ot fizet az alkalmazott és a munkáltató egyaránt. A
munkavédelmi alapba 0,15%-tól 0,85%-ig terjedő összeget fizet a munkáltató, alap-
tevékenysége függvényében.

1.6. A 2009/192-es sz. kormányhatározat (2009/143-as sz. H. K.) megváltoztatja és
kibővíti a 2003/571-es sz. adótörvény alkalmazására vonatkozó módszertani normáit
a 2004/44-es sz. kormányhatározat VII., a luxusadóval kapcsolatos alcímét illetően.

3.1. A 2009/50-es sz. kormányhatározat (2009/63-as sz. H. K.) megváltoztatja és
kibővíti a munkabalesetek elkerülésére vonatkozó szabályozást, amely szerint a be-
fizetők a fizetési alapra 0,15-től 0,85%-ig terjedően kötelesek adózni.

3.2. A munkaügyi, család- és a szociális védelmi miniszter 2009/161-es sz. ren-
delete (2009/95-ös sz. H. K.) az ebédjegyek egyéni értékét 8,48 lejben állapítja meg
2009 első félévére.  

3.3. A 2009/8-as sz. sürgősségi kormányrendelet (2009/110-es sz. H. K.) szabá-
lyozza a vakációs jegyek kézbesítését. Ezek értéke profitadó-mentes és munkabéradót
sem kell fizetni rá, ha nem haladja meg az évi hat minimum bruttó bér összegét. Az
értékük 10, 20, 30, 40 és 50 lej lehet. A 2009/215-ös sz. kormányhatározat (2009/145-
ös sz. H. K.) tartalmazza az alkalmazására vonatkozó módszertani normákat.  

6.1. Az adótanácsadók testületének a 2-es sz. határozata (2009/61-es sz. H. K.) a
vizsgadíj értékét 500 lejben állapítja meg 2009.01.01-től.

6.2. Az adótanácsadók testületének a 3-as sz. határozata (2009/61-es sz. H. K.)
szabályozza a 2009-re való egységes tagdíj összegét és befizetési határidejét, vala-
mint a 2008-as évre forgalom szerint számított összeg mínusz az adótanácsadók
együttműködési értékét.

6.3. A könyvvizsgálók és a hiteles könyvelők testületének a 09/144-es sz. határozata
(2009/87-es sz. H. K.) szabályozza a jelenlegi alkalmazandó honoráriumok szintjeit.

6.4. Az adótanácsadók testületének a 4-es sz. határozata (2009/92-es H. K.) elő-
írja az adótanácsadói minősítés megszervezését a 2009. márciusi szesszióban.

7.1. A munkaügyi, családi és szociális védelmi miniszter 2009/23-as sz. rendelete
(2009/39-es sz. H. K.) meghatározza a bölcsődei jegyek értékét, a 2006/1.317-es kor-
mányhatározat alapján: a 2009-es év első félévében 350 lej lesz, amelyet februárral
kezdődően alkalmazhatnak. 

7.2. Az országos magánnyugdíjrendszer 2009/3-as sz. határozata (2009/82-es sz.
H. K.) szabályozza a magánnyugdíjalap beruházásokra való felhasználására vonat-
kozó engedményt.

7.4. A 2009/6-os sz. sürgősségi kormányrendelet (2009/107-es sz. H. K.) a szoci-
ális nyugdíj minimumát szabályozza, és 2009. április 1-től 300 lej, 2009. október 1-
től pedig 350 lej értékben határozza meg.
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8.1. A 2009/105-ös sz. kormányhatározat (2009/105-ös sz. H. K.) hatályon kívül
helyezi az 1997/831-es sz. kormányhatározatot a pénzügyben és könyvvitelben hasz-
nált típusnyomtatványokat illetően.  

8.2. A Román Nemzeti Bank 2009/3-as és 4-es sz. technikai normái (2009/114-es
sz. H. K.) megváltoztatják a 2008/4-es és 5-ös sz. normáit a csekk és az utalási uta-
sítás („bilet la ordin”) használatát illetően. 

9.1. A földterületek feljavítására vonatkozó (2009/88-as sz. H. K.) 2004/138-as
sz. törvény újraközlésre kerül, tartalmazván a nyomtatványok saját költségvetési cik-
kelyeit.

10.1. A környezetvédelmi miniszter 2009/89-es sz. rendelete jóváhagyja a
2008/217-es sz. sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani
normákat a 2009-es éves, az autópark régi autók leadásával történő felújítási folya-
matát illetően, 3800 lejes érvényes vásárlási árral.

10.2. A 2009/185-ös sz. kormányhatározat megváltoztatja a 2008/322-es sz. kor-
mányhatározatnak 8 (2) cikkelyét, amely szerint a tevékenységi szakkódokat a CAEN
rendszer változásai alapján 2010.03.01-ig lehet ingyen változtatni. 

10.3. A 2009/18-as sz. sürgősségi kormányrendelet (2009/155-ös sz. H. K.) a
tömbházak hőszigetelésének feltételeit és finanszírozását tartalmazza: a lakók 20%-
ot kell álljanak, míg az állami költségvetés 50%-ot, a helyi költségvetés pedig 30%-
ot áll majd. 
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