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A Román Nemzeti Bank hírei

– 2009 november–december –

2009. 12. 30: Ünnepi érmekibocsátás – egy arany, egy ezüst és egy
tombak érme Nicolae Bãlcescu 190. születési évfordulója alkalmából.

2009. 12. 28: Monetáris mutatók 2009 novemberében. A tág pénztö-
meg (M3) szintje november végén 185 696,0 millió lej. Ez egy 0,9%-os
(0,3% reálmértékû) növekedés az idei év októberéhez képest és 12,7%-
os (7,7% reálmértékû) növekedés 2008 novemberéhez képest. A nem
kormányzati hitelek egyenlege 2009 novemberében 0,2%-kal (-0,8% re-
álmértékben) csökkent.

2009. 12. 28. Közlemény a régi kibocsátású bankjegyek és pénzér-
mék átváltási idõszakának meghosszabbításáról. A régi kibocsátású,
polimer alapra nyomtatott bankjegyek és fémalapú pénzérmék továbbra
is beválthatóak illetékmentesen a Román Fejlesztési Bank (BRD – GSG)
kirendeltségeinél.

2009. 12. 17. Nyilatkozat az EB–IMF vegyes bizottság romániai láto-
gatásáról. Az EB–IMF vegyes bizottsága december 14–16. között Buka-
restbe látogatott a többoldalú segélyprogramra vonatkozó tárgyalások
folytatása érdekében. A tárgyalások középpontjában a költségvetési po-
litika kérdései álltak.

2009. 12. 16: A közvetlen külföldi befektetések Romániában 2008-
ban – jelentés.

2009. 12. 16.: Ünnepi érmekibocsátás – ezüstérme Petru Pavel Aron
püspök születésének 300. évfordulója alkalmából.

2009. 12. 15: Románia fizetési mérlege és nemzetközi befektetési
pozíciója – 2008-ra vonatkozó éves jelentés.
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2009. 12. 11: A fizetési mérleg és a külsõ adósság – 2009 október. A
folyó fizetési mérleg hiánya 2009 január-október idõszakban 3954 mil-
lió euró, ami 72,2%-al kevesebb 2008 azonos idõszakához képest. Ezt a
hiányt 94,1%-ban a külföldi közvetlen befektetések finanszírozták. A
közép- és hosszú távú adósság 22,3%-kal növekedett 2008 decemberé-
hez képest, a rövid távú adósság pedig (14996 millió euró) 27,2%-kal
csökkent a tavalyi év végéhez képest.

2009. 11. 3. A Román Nemzeti Bank november 3-i igazgatótanácsi
ülésén az alábbi döntések születek:

• A monetáris politikai kamatláb 8%-os szinten tartása.
• A bankrendszer likviditásának szigorú kezelése a monetáris politi-

ka transzmissziós csatornáinak megerõsítése érdekében.
• A kötelezõ minimális tartalékráta szinten tartása.
• Az RNB igazgatótanácsa elhatározta, hogy a 2011-es évre az infláci-

ós célpont 3 százalék legyen, ±1 százalékos ingadozási sávval, ami ki-
sebb, mint a 2010–re kitûzött 3,5%. Ezt az inflációs célkitûzést a késõb-
biekben még egyeztetik a kormánnyal is.
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Újdonságok a gazdasági és pénzügyi
jogszabályozásban – 75. rész

PÁSZTOR CSABA

A Hivatalos Közlöny I. részének 2009/503–2009/761. számaiban
megjelent gazdasági, pénzügyi törvénykezési 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, mezõ-

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

ségek, fiskális kasszagép-használat;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, kereskedelmi

társaságok bejegyzése.

1.1. A fiskális adóügynökség elnökének 2009/1340-es sz. rendelete
(2009/508-as sz. H.K.) a 710-es sz. „Javításokra használt nyilatkozat” tí-
pusnyomtatvány-modelljét és tartalmát hagyja jóvá.

1.2. A gazdasági és pénzügyminiszter 2009/2321-es sz. rendelete
(2009/508-as sz. H.K.) azon módszertani normákat tartalmazza, amelyek
alapján a fiskális tartozások kifizetésének maximum 6 hónappal, legké-
sõbb december 20-ig való elhalasztása kerül jóváhagyásra.

1.3. A 2009/870-es sz. kormányhatározat (2009/528-as sz. H.K.) a
2009/77-es sz., sürgõsségi kormányrendeletet hagyja jóvá, a szerencsejá-
tékok megszervezésével és  alkalmazásával kapcsolatban.

1.4. A fiskális adóügynökség elnökének 2009/1378-as sz. rendelete
(2009/585-ös sz. H.K.) jóváhagyja az energetikai termékek nagybani és
kiskereskedelmével foglalkozó kereskedelmi társaságok kérvényezõ és
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mûködési típusnyomtatványait a 2003/571-es sz. fiskális adótörvény
175 (3) a-e cikkelyeinek elõírásai szerint.

1.5. A fiskális adóügynökség elnökének 2009/1415-ös sz. rendelete
(2009/591-es sz. H.K.) a fiskális ellenõrzések alkalmával használt típus-
nyomtatványok modelljeit és tartalmát hagyja jóvá.

1.6. A 2009/956-os sz. kormányhatározat (2009/633-as sz. H.K.) a he-
lyi adók adózandó értékeit, az adókat és illetékeket, valamint az adókra
alkalmazandó büntetéseket szabályozza a 2010-es évre vonatkozóan.

1.7. A 2009/109-es sz. sürgõsségi kormányrendelet (2009/689-es sz.
H.K.) megváltoztatja és kibõvíti a 2003/571-es sz. adótörvényt. A változ-
tatások közül a következõket említjük:

- a fiskális adóügynökségek nem veszik figyelembe a felfüggesztett
kereskedelmi társaságokkal való kereskedelmi tevékenységeket;

- a szociális célokra szánt, nem adózandó összeg nem haladhatja meg
a munkabér 2%-át, ebbõl az alapból születések, elhalálozások, betegsé-
gek esetén történõ pénzbeli kisegítések, valamint óvodák, bölcsõdék,
bölcsõdei értékjegyek, az alkalmazottaknak és gyerekeiknek való aján-
dékok vásárlására költött összegek fedezõdnek.

- a nem adózandó szponzori költségek a forgalom 3%-át és a profita-
dó 20%-át tehetik ki maximum, és a közkönyvtárak segélyezésére is
használhatóak;

- az állóeszközök amortizációja az elsõ használati évben legfeljebb
értékük 50%-a lehet;

- az alapitványok a profitadó-nyilatkozatnak és a kifizetésének a kö-
vetkezõ év február 25-ig kell, hogy eleget tegyenek;

- azok a magánszemélyek, akik az év végén több mind öt bérlõi szer-
zõdéssel rendelkeznek, kötelesek a következõ évtõl kezdõdõen szabad
tevékenységi eljárások szerint nyilatkozni és adózni az ingatlan-bérbõl
származó jövedelmük után;

- az ÁFA-t érintõ változások;
- a luxusadó változásai.
1.8. A 2009/324-es sz. törvény (2009/713-as sz. H.K.) jóváhagyja a

2009/46-os sz. sürgõsségi kormányrendeletet a fiskális procedúrák javí-
tása és az adócsalás csökkentése érdekében.
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1.9. Az országos adóügynökség elnökének a 2009/1607-es sz. rende-
lete (2009/757-es sz. H.K.) megváltoztatja a 2008/101-es sz. rendeletét,
tartalmazván a 101-es sz. profitadó-nyilatkozat típusnyomtatvány-mo-
delljét és kitöltési szabályait az önadózás vagy a munkavégzés helyén
levont adók esetében is.

3.1. A munkaügyi-, család- és szociális védelmi miniszter
2009/1432-es sz. rendelete (2009/503-as sz. H.K.) 360 lejre emeli az
ajándék- és bölcsõdei jegyek értékét a 2009-es év második félévére vo-
natkozóan.

3.2. A munkaügyi-, család- és szociális védelmi miniszter
2009/1454-es sz. rendelete (2009/579-es sz. H.K.) megváltoztatja és ki-
bõvíti a 2004/405-ös sz. rendeletét a munkáltatók által az alkalmazottak-
kal szembeni, valamint a munkanélküli alapba befizetendõ tartozásai-
kat illetõen, a havi nyilatkozatok típusnyomtatványai szerint.

4.1. A pénzügyminiszter 2009/2524-es sz. rendelete (2009/587-es sz.
H.K.) 39,92 euróra plusz a maximális eladási árra számított 23%-ra sza-
bályozza 1000 darab cigaretta adóját. A rendeletet 2009.09.01-tõl alkal-
mazzák.

4.2. Az országos adóügynökség alelnökének 2009/2477-es sz. rende-
lete (2009/640-es sz. H.K.) jóváhagyja az importok szabályozásának
módszertani normáit. A jelen módszertani normák az európai tanács
1993/2454-es és 1992/2913-as sz. közös vámszabályozását veszik figye-
lembe.

5.1. A 2009/803-as sz. kormányhatározat (2009/555-ös sz. H.K.) meg-
változtatja a 2007/1164-es sz. kormányhatározatot a „minimis”-tipusú
segélyek jóváhagyását illetõen, ami alapján a kérvényezõnek nyolc kri-
tériumnak kell eleget tennie.

5.2. A gazdasági miniszter 2009/451-es sz. rendelete (2009/556-os sz.
H.K.) a „minimis”-tipusú segély sémájának a jóváhagyását tartalmazza
az ipari termékek piacképességének növelésére vonatkozó program ke-
retében. A program 2009.08.10-tõl 2012.12.31-ig mûködik.



90

5.3. A régió- és lakásügyi miniszter 2009/709-es sz. rendelete
(2009/658-as sz. H.K.) megváltoztatja és kibõvíti a 2008/155-ös sz. ren-
delet mellékletét, szabályozván a „minimis”-típusú segélyek célját a
mikrovállalatok fejlesztésére vonatkozóan, 2007 és 2013 között.

5.4. A mezõgazdasági-, erdészeti- és falufejlesztési miniszter
2009/622-es sz. rendelete (2009/679-es sz. H.K.) megváltoztatja és kibõ-
víti a 2008/567-es sz. rendelet 1-es sz. mellékletét, a „minimis”-típusú
segély-séma kibõvítését a vidéki gazdaság-, valamint a falusi élet minõ-
ségi javítását illetõen, a 2008/567-es sz. rendelet alapján.

5.5. A 2009/1188-as sz. kormányhatározat (2009/697-es sz. H.K.)
megváltoztatja és kibõvíti a 2007/1164-es sz. rendeletét a vállalatok fej-
lesztését célzó „minimis”-típusú segélyek kiutalása esetén való pénzü-
gyi mutatók betartására.

5.6. A kis- és közép vállalatok-, kereskedelem- és kereskedelmi kör-
nyezeti miniszter 2009/249-es sz. rendelete (2009/730-as sz. H.K.) alap-
ján a beruházásra használt összegek a profitadóból téríthetõdnek. A do-
kumentáció leadási határideje 2009. december 10.

6.1. A pénzügyi auditorok testületének és a könyvvizsgálók testületé-
nek a 2009/09/181/148-as sz. közös határozata (2009/645-ös sz. H.K.) jó-
váhagyja a Külföldi Kapcsolatok Koordinációs Testületének a létrehozá-
sát és a Testület mûködési szabályozását.

7.1. A 2009/840-es sz. kormányrendelet (2009/519-es sz. H.K.) meg-
változtatja a 2009/717-es sz. kormányrendeletet az „Elsõ lakás” nevû
program alkalmazását illetõen.

7.2. A pénzügyminiszter, valamint a kis- és középvállalatok-, keres-
kedelem- és vállalkozások miniszterének a 2009/2390/1019-es sz. rende-
lete (2009/526-os sz. H.K.) megváltoztatja és kibõvíti a 2009/2225/994-es
sz. rendeletét, szabályozván az „Elsõ lakás” garanciafeltételeit. A szabá-
lyozás a 2009/717-es sz. kormányhatározat alapján történik.

7.3. A munkaügyi-, család- és szociális védelemi miniszter
2009/1444-es sz. rendelete (2009/547-es sz. H.K.) az ebédjegyek értékét
2009 második félévre 8,72 lejre emeli.
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7.4. A tanügyi-, kutatási- és innovációs miniszter 2009/4495-ös sz.
rendelete (2009/547-es sz. H.K.) jóváhagyja a 2004/269-es sz. törvény ál-
tal meghatározott, számítógép vásárlást szolgáló 200 eurós segélyt
2009-es évre, ha a család egy személyre számított bruttó jövedelemének
átlaga nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

7.5. A magánnyugdíj országos bizottságának a 2009/23-as sz. határo-
zata (2009/659-es sz. H.K.) jóváhagyja a 2009/15-ös sz. módszertani nor-
máit az inkasszó és kifizetések esetén a magánnyugdíjakat illetõen.

8.1.A pénzügyminiszter 2009/2861-es sz. rendelete (2009/704-es sz.
H.K.) tartalmazza a leltározás megszervezésének és végrehajtásának
módszertani normáit, hatályon kívül helyezve a 2004/1753-as sz. rende-
letét. Az új rendelet szerint kötelezõ minden kereskedelmi társaság java-
inak és tartozásának az évi leltározása.

8.2. A Román Nemzeti Bank 2009/20-as sz. rendelete (2009/707-es
sz. H.K.) a nem banki pénzügyi intézmények mûködését szabályozza (I.
F.N.), hatályon kívül helyezve a 2006/2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 7-es, és 16-
os, 17-es és 18-as sz. rendeleteit.

10.1. A 2009/286-os sz. törvény (2009/510-es sz. H.K.) a bûnügyi tör-
vényt tartalmazza.

10.2. A cégfelszámolók országos egyesületének 2009/3-as sz. határo-
zata (2009/527-es sz. H.K.) megváltoztatja és kibõvíti a 2007/3-as sz. ha-
tározatát.


