


PÁSZTOR CSABA

A Hivatalos Közlöny I. részének 2009/763–2009/927. 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, jövedéki adó, pénzmosás, nyereségadó;
5. privatizáció, kedvezmények kis- és középvállalatok részére, me-

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

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

társaságok bejegyzése.

1.1. A 2009/363-as sz. törvény (2009/800-as sz. H. K.) a fiskális köte-
lezettségek kifizetésének elhalasztását hagyja jóvá a gazdasági és pénzü-
gyi válság körülményei között, a 2009/92-es sz. sürgõsségi kormányren-
delet (2009/457-es sz. H. K.) megváltoztatása és bõvítése révén.

1.2. A 2009/1620-as sz. kormányhatározat (2009/927-es sz. H. K.)
megváltoztatja és kibõvíti a 2004/44-es sz. kormányhatározatot, amely a
2003/571-es sz. adótörvény alkalmazásának módszertani normáit tartal-
mazza.

3.1. A 2009/330-as sz. törvény (2009/762-es sz. H. K.) a köztisztvise-
lõk egységes javadalmazási rendszerét szabályozza.

3.2. A 2002/346-os sz. törvény (2009/772-es sz. H. K.) a munkabale-
setek és munkahelyi megbetegedések elkerülésére vonatkozó jogszabá-
lyozást közli újra.



3.3. A 2009/1456-os sz. kormányhatározat (2009/820-as sz. H. K.) a
munkakönyvek leadásának határidejét szabályozza a ledolgozott mun-
kaidõ igazolására 2010. 09. 30.-tól, megváltoztatva a 2005/1768-as sz.
kormányhatározat 2-es sz. cikkelyének 6-os sz. bekezdését.

3.4. Az Országos Egészségügyi Igazgatóság Elnökének 2009/1000-es
sz. rendelete (2009/891-es sz. H. K.) a 2007/617-es sz. rendelet megvál-
toztatásával és bõvítésével szabályozza a tartozások végrehajtását és az
okiratokat, amelyek alapján a biztosítottak egészségügyi biztosításban
részesülnek.

4.1. A 2009/343-as sz. törvény (2009/779-es sz. H. K.) megváltoztatja
és kibõvíti a 2003/571-es sz. adótörvényt, jóváhagyva a 2008/200-as szá-
mú, jövedéki adót illetõ sürgõsségi kormányrendeletet.

4.2. A 2009/367-es sz. törvény (2009/805-ös sz. H. K.) megváltoztat-
ja a 2003/571-es sz. adótörvény 173 (2) cikkelyét, amely alapján a ma-
gángazdálkodók saját célra használt 250 liter, legfeljebb 100%-os kon-
centrációjú tömény alkoholra nem kell, hogy jövedéki adót fizessenek.
A 178 (6)-os cikkely szerint az elõzõ cikkely nem alkalmazandó azon
bor-kistermelõk esetében, akik évente átlagban kevesebb mint 600 hl
bort termelnek.

4.3. A Román Nemzeti Bank 2009/27-es sz. rendelete (2009/892-es
sz. H. K.) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának elkerülése
céljából az ügyfelek adatainak hozzáférését szabályozza, megváltoztatva
a 2008/9-es sz. rendeletét.

4.4. Az Országos Adóügynökség alelnökének 2009/3000, 3001,
3002, 3003 és 3004-es sz. rendeletei (2009/892-es sz. H. K.) az EU-s sza-
bályozást határozzák meg követendõ alapul tranzit-rendszerek terüle-
tén, a garancia egyszerûsített módszereinek területén és a vámzárak al-
kalmazásakor.

4.5. A pénzügyminiszter 2009/3417-es sz. rendelete (2009/914-es
sz. H. K.) azon egyszerûsített módszertani normákat szabályozza, ame-
lyeket az ÁFA területén kell alkalmazni az EU tagállamokkal való keres-
kedelem során.

4.6. A pénzügyminiszter 2009/3418-as sz. rendelete (2009/915-ös
sz. H. K.) az ÁFA-kedvezményt szabályozza külkereskedelmi áruszállí-



tás esetén a 2003/571-es sz. adótörvény 144 (1) cikkelye alapján, amely a
2006/2218-as sz. rendeletben lett jóváhagyva.

4.7. A pénzügyminisztérium 2009/3419-es sz. rendelete
(2009/915-ös sz. H. K.) megváltoztatja és kibõvíti az adótörvény 143 (1)
cikkelyének a–i pontjaiban foglalt szabályozásokat a 2006/2222-es sz.
rendelet alapján.

4.8. A 2009/1626-os sz. kormányhatározat (2009/925-ös sz. H. K.)
1000 db. cigaretta esetében 48,50 euróban szabja meg a jövedéki adót
2010 január 1-jétõl kezdõdõen. A minimális jövedéki adó 1000 db. ciga-
retta esetében a 2010-es év során nem lehet kevesebb, mint 67,34 euró
(287,46 lej). E szabályozás a 2009/3472-es sz. pénzügyminiszteri rende-
letében jelent meg (2009/926-os sz. H. K.).

5.1. A 2009/810-es sz. kormányhatározat (2009/810-es sz. H. K.) a
„minimis”-típusú segély-sémájának jóváhagyását tartalmazza az ipari
termékek piacképességének növelésére vonatkozó program keretében. A
program 2009. 08. 10.-tõl 2012. 12. 31.-ig mûködik.

5.2. Az Országos Értékpapír Ügynökség 2006/7-es sz. szabályzata a
2009/872-es sz. H. K.-ben került újraközlésre.

5.3. Az Országos Statisztikai Intézet Elnökének 2009/670-es sz. ren-
delete (2009/898-as sz. H. K.) megszabja a 2010-ben alkalmazandó
INTRASTAT adatközlési értékhatárokat. A rendelet szerint azon kereske-
delmi társaságok, amelyek 2009-ben 900 000 lej érték fölött szállítottak
árút az EU államaiba, valamint 300 000 lej érték fölött hoztak be árút az
EU államaiból, az INTRASTAT jelenést kötelesek havonta interneten kö-
zölni. A 2009/671-es sz. rendelet szabályozza az INTRASTAT nyilatkozat
kitöltésére alkalmazandó módszertani normákat (2009/904-es sz. H. K.).

6.1. A magánnyugdíjak országos ügynökségének 2009/27-es sz. ha-
tározata (2009/780-as sz. H. K.) megváltoztatja és kibõvíti a 2007/11-es
sz. módszertani normát a pénzügyi magánnyugdíj alapok kezelõinek
auditálását illetõen.

6.2. A könyvvizsgálók és hiteles könyvelõk testületének 09/180/24.
07. 2009 sz. határozata (2009/862-es sz. H. K.) megváltoztatja a könyvvi-
telben alkalmazott minõségi ellenõrzés elveit.



6.3. A pénzügyminiszter 2009/3291-es sz. rendelete (2009/873-as
sz. H. K.) megváltoztatja és kibõvíti a 2003/522-es sz. rendeletét
(2003/320-as sz. H. K.) a költségvetési intézmények elõellenõrzését és
belsõ auditálását illetõen.

6.4. A Román Nemzeti Bank 2009/15-ös sz. rendeletének
(2009/913-as sz. H. K.) szabályozása szerint a pénzügyi intézetek (köl-
csönzõk) a 2009, 2010 és 2011-es évekre vonatkozóan évi beszámolóikat
az IFRS alapján kötelesek elkészíteni, az évi beszámolót pedig kötelezõ
módon auditálniuk kell.

7.1. A 2009/1405-ös sz. kormányhatározat (2009/827-es sz. H. K.)
megváltoztatja és kibõvíti a 2003/5-ös sz. sürgõsségi kormányrendeletet,
amely a 2006/1350-es sz. kormányhatározatban jóváhagyott lakossági
fûtéstámogatást szabályozza.

8.1. A pénzügyminiszter 2009/3055-ös sz. rendelete (2009/766-os
sz. H. K.) az EU-s szabályzattal összhangban alkalmazandó könyvviteli
szabályozást hagyja jóvá, amelyet 2010. január 1-jétõl kell alkalmazni.

8.2. A Román Nemzeti Bank 2009/16-os sz. rendelete (2009/921-es
sz. H. K.) a nem banki jellegû pénzügyi intézmények mûködését szabá-
lyozza (IFN), valamint az éves könyvviteli mérleg, valamint a jövedel-
mek és költségek könyvviteli számláinak összesítési algoritmusait tar-
talmazza.

     10.1. A 2009/2358-as sz. törvény (2009/795-ös sz. H. K.) a
2009/106-os sz. sürgõsségi kormányrendelettel változtatja meg a
2003/5-ös sz. sürgõsségi kormányrendeletet, a családok átlagjövedelme
szerint szabályozva a fûtéssegélyek összegét.

     10.2. A biztosítások országos felügyeletének 2009/21-es sz. ren-
delete (2009/812-es sz. H. K.) a kötelezõ jármûbiztosítás keretében a ci-
vil felelõsségû balesetek esetében alkalmazandó módszertani normákat
tartalmazza.

      10.3. A 2009/116-os sz. sürgõsségi kormányrendelet (2009/926-
os sz. H. K.) új szabályozásokat tartalmaz a kereskedelmi társaságok be-
jegyzése területén (ezek 15 nap elteltével lépnek érvénybe).



2010. április 20. Közlemény a Pénzügyi Stabilitásért Nemzeti Bi-
zottság gyûlésérõl. A romániai pénzügyi szektor egészséges fejlõdésé-
nek perspektíváit pozitívan ítélték meg.

2010. április 14. Versenyképesnek lenni vagy nem lenni – egy szük-
séges vita címû konferencia a RNB 130 éves címû rendezvénysorozat ke-
retében.

2010. április 13. A fizetési mérleg és a külsõ adósság – 2010 febru-
ár. A folyó fizetési mérleg deficitje 754 millió euró volt, ami 64,3%-al
több 2009 azonos idõszakához képest. A közép- és hosszú távú külsõ
adósság 67 737 millió euró volt, a rövid távú pedig 14 611 millió euró.

2010. április 12. Emlékérem kibocsátás – aranypénzérme Mihai
Eminescu születésének 160. évfordulója emlékére.

2010. április 8. Sajtóközlemény a ReGIS elszámolási rendszer 5
éves tevékenységérõl. A ReGIS rendszer elindítása 2005. április 8-án
fontos szakaszt jelentett a Román Nemzeti Bank piaci infrastruktúra fej-
lesztési stratégiájában. Konkrétan a bankközi elszámolások papíron tör-
ténõ feldolgozásáról áttértek ezek elektronikus, reális idõben történõ fel-
dolgozására, amelynek számos elõnye van mind a hitelintézetek, mind
pedig azok ügyfelei számára.

2010. április 1. Az irányadó kamatláb 2010 áprilisára évi 7 száza-
lék.

2010. április 1. A nemzetközi tartalékok 2010 márciusában. 2010
március 31-én a Román Nemzeti Bank devizatartalékai 32 036 millió eu-
rót tettek ki, a 2010. február 28-i 29 739 millió eurós szinthez képest. Az
aranytartalék a 103,7 tonnás szinten maradt. Az arany nemzetközi árá-
nak alakulása folytán ennek értéke 2 748 millió euró volt.

2010. március 29. A RNB igazgatótanácsának határozatai monetá-
ris politikai kérdésekben. A 2010. március 29-i gyûlésen a RNB igazga-
tótanácsa elhatározta a monetáris politikai kamatláb csökkentését évi


