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A Hivatalos Közlöny 1. részének 2009/301–2009/432. számaiban megje-
lent gazdasági, pénzügyi újdonságok a következõ témaköröket ölelik fel:

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

sági pénzkiegyenlítések, tõzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás;
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek mûködése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tûzoltósági kötelezettségek,

fiskális kasszagép használata;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, kereskedelmi társa-

ságok bejegyzése.

1.1. A 2009/46-os sz. sürgõsségi kormányrendelet (2009/347-es sz. H. K.) a
fiskális eljárásokon végez javításokat az adózáselkerülési lehetõségek csökken-
tése érdekében, megváltoztatván és kibõvítvén a 2003/92-es sz. kormányrende-
letet.

1.2. A 2009/405-ös sz. kormányhatározat (2009/351-es sz. H. K.) megvál-
toztatja a 2003/571-es sz. adótörvény alkalmazására a 2004/44-es sz. kormány-
határozatban elõírt szabályozást; ennek 70.1-es cikkelye alapján a valutában
felvett kölcsönökre 2009-tõl kezdõdõen 8%-os kamatlábat kell használni a pro-
fitadó számítása esetében.

1.3. A pénzügyminiszter 2009/673-as sz. rendelete (2009/355-ös sz. H. K.)
a 2006/752-es sz. rendeletét változtatja meg, a fiskális bizonylat kibocsátásáról
és ennek tartalmát illetõen.

1.4. A fiskális adóügynökség elnökének a 2009/1.166-os sz. rendelete
(2009/370-es sz. H. K.) megváltoztatja és kibõvíti a 2008/1.746-os sz. sz. rende-
letét, tartalmazván az áfanyilatkozat modelljét és tartalmát (300-as sz. típus-
nyomtatvány).

1.5.  A fiskális adóügynökség elnökének a 2009/1.165-ös sz. rendelete
(2009/371-es sz. H. K.) a negyedévenkénti áfanyilatkozatok és kifizetésekre kö-
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teles azon adózók eljárását tartalmazza, akik az EU-ból árut hoztak be és a
092-es nyilatkozatot 2009.05.01-tõl kezdõdõen leadták.

1.6. A fiskális adóügynökség alelnökének a 2009/1.221-es sz. rendelete
(2009/415-ös sz. H. K.) a 100-as, 101-es, 102-es, 103-as, 104-es, 120-as, 130-as
és 300-as számú adónyilatkozatok leadására vonatkozó kivételeket szabályoz-
za, azon határidõre vonatkozóan, amelyre a kereskedelmi társaságok a tevé-
kenységüket az 1990/31-es törvény 247-es sz. cikkelye alapján felfügesztették.
A kivételezést kérvényezés alapján, maximum három egymásutáni évre enge-
délyezi a pénzügyi igazgatóság, abban az esetben, ha a kérvényezõ legalább
nyolc kritériumot teljesít.

1.7.  A fiskális adóügynökség alelnökének a 2009/1.554-es sz. rendelete
(2009/429-es sz. H. K.) az EORI szám megadására való módszertani normákat
tartalmazza a 2009/312-es EU-s rendelet alapján: a Romániában tevékenykedõ
kereskedelmi társaságok kérvényezhetik a kibocsátását, valamint azok a gazda-
sági operátorok, akik az EU tagállamaiban nem rendelkeznek székhellyel, a
2.454/93-as sz. EU-s szabályzat alapján.

3.1. A 2009/630-as sz. kormányhatározat (2009/362-es sz. H. K.) megvál-
toztatja 2006/200-as sz. törvényt a munkabérek kifizetését garantáló alap létesí-
tésére és felhasználására való jogszabályozást illetõen.

6.1. A pénzügyi auditorok testületének a 2009/140-es sz. határozata
(2009/307-es sz. H. K.) az auditorok 2009.05.11-tõl alkalmazandó tagdíjait, a
forgalom szerinti változó összegek kiszámítási szabályait és befizetési határide-
jeit tartalmazza.

6.2. A pénzügyi auditorok testületének a 2009/139-es sz. határozata
(2009/308-as sz. H. K.) az auditorok tevékenységének minõségi ellenõrzésére
alkalmazandó módszertani normákat tartalmazza.

6.3. A könyvvizsgálók és mérlegképes könyvelõk testületének
2009/09/154-es sz. határozata alapján (2009/398-as sz. H. K.) a könyvvizsgálók,
a mérlegképes könyvelõk, valamint a vállalatfelértékelõ szakemberek nyilván-
tartását a 398 bis H. K.-ben közlik.

7.1. A munkaügyi, család- és szociális védelmi miniszter 2009/343-as sz.
rendelete megváltoztatja és kibõvíti a 2000/19-es sz. nyugdíjtörvény újabb vál-
tozatát a 2001/340-es sz. rendeletével. Az új rendelet az 1.1 és 1.2-es sz. nyilat-
kozatok tartalmát szabályozza.

7.2. Az országos magánnyugdíj-bizottság 2009/10-es sz. normái a magán-
nyugdíj-rendszer hatékonysági rátáinak számításai modelljeit tartalmazzák
(2009/313-as sz. H. K.).
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7.3. A 2009/209-es sz. törvény (2009/385-ös sz. H. K.) megváltoztatja és ki-
bõvíti a 2000/19-es sz. nyugdíjtörvényt. A változások a nyugdíj folyósításának
a megszüntetését szabályozzák a kérvényezés utáni hónaptól kezdõdõen; a
nyugdíj csak a nyugdíjalapba befizetett idõszakra vonatkozik.

8.1. A Román Nemzeti Bank 2009/4-es sz. rendelete (2009/311-es sz. H. K.)
megváltoztatja az 1-es sz. nyomtatványát, amely a 2007/703. és 703 bis H. K.-
ben jelent meg. A rendelet szerint a kölcsönzõ intézmények tõkéje meg kell fe-
leljen a jelenlegi tõkekockázati feltételeknek.

8.2. A 2009/163-as sz. törvény (2009/322-es sz. H. K.) a 2008/39-es sz. sür-
gõsségi kormányrendeletet hagyja jóvá, amely az 1934/58-as sz. törvényt vál-
toztatja meg és bõvíti a banki váltó-kezelést illetõen.

8.3. A Román Nemzeti Bank 2009/6-os sz. rendelete (2009/341-es sz. H. K.)
megváltoztatja a 2006/16-os sz. rendeletét, a nem banki jellegû pénzügyi intéz-
mények saját alapjaik szabályozását illetõen.

10.1. A munkaügyi, családi és szociális védelmi miniszter 2009/539-es sz.
rendelete (2009/328-as sz. H. K.) a 2003/92-es sz. 176-os sz. cikkely elõírásai
alapján a természetes és jogi személyek csõdeljárását szabályozza a fiskális el-
járási módszertan alapján.

10.2. Az igazságügyi és polgárszabadsági miniszter 2009/1.355/C rendelete
(2009/341-es sz. H. K.) a kereskedelmi kamarákhoz beadandó kérvénymodellt
tartalmazza a saját felelõsségre megtett nyilatkozatokat illetõen.

Újdonságok a gazdasági és pénzügyi jogszabályozásban


