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A Hivatalos Közlöny 1. részének 2009/230-2009/300. számaiban megjelent
gazdasági, pénzügyi újdonságok a következ témaköröket ölelik fel:

1. adózás, adóbevallás;
2. állóeszközök amortizációja, felértékelése;

dések, munkabérre befizetend összegek;
4. vám, áfa, luxusadó, pénzmosás, nyereségadó;
5. privatizáció, kedvezmények kis-

zsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás;
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek m ködése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, t zoltósági kötelezettségek,

fiskális kasszagép használata;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, kereskedelmi társasá gok

bejegyzése.

1.1. A 2009/90-es sz. törvény (2009/246-os sz. H. K.) jóváhagyja a 2008/91-es
sz. ítvén a 2003/571-es
sz. adótörvényt.

1.2. A 2009/34-es sz. sségi kormányrendelet (2009/249-es sz. H. K.) a
2009-es évi költségvetési törvényt változtatja meg, továbbá megváltoztatja és
ki

-
vezeti be 2009.

, mint a 18-as sz. cikkely (3.) alcikkelye alapján kiszámítható összeg, amit
a kereskedelmi társaságok kötelesek az állami költségvetésbe befizetni.
Úgyszintén kötelesek az éjjeli bárok, klubok, diszkók, kaszinók is legalább
jövedelemük 5%-át az állam oltárán áldozni.

A második változás az autók használatát érinti: ezentúl maximum egy autóra é
esetében számíthatóak az adóleírásba müködési,

karbantartási költségek. A benzin- vagy gázolajfogyasztás nem írható le a
profitadó-számításból 2009.05.01 2010.12.31-ig, kivételt mindössze három
cégautó-kategória képez.

ő

3.munkabérszerző ő

és középvállalatok részére, mezőgazdasági
pénzkiegyenlítések, tő

ű
ű

-

sürgősségi kormányrendeletet, megváltoztatván és kibőv

sürgő

bővíti a 2003/571-es sz. adótörvény megváltoztatott és kibővített változatát
(amely eredetileg a 2003/927-es sz. H. K.-ben jelentmeg). Az első újdonság amini
mális befizetendő adóértéket május 1-től, s ez az érték nem
kevesebb

s
egyetlen autóvezető személy

-től

Kereskedelmi társaságok számára történő autóvásárlás esetében az áfa
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nem írható le 2010.12.31-ig, négy esetet kivéve.
A harmadik változást azoknál a kereskedelmi társaságoknál kell alkalmazni,

amelyek negyedévenként kötelesek áfa-jelentést tenni és befizetni, és amelyek EU-
tagállamokból importálnak. Ezek a társaságok kötelesek az adóhivatalokhoz leadni a
következ . munkanapjáig a 092-es sz. típusnyomtatványt. Egyéb változások
is történtek: a 2009/488-as sz. kormányhatározat (2009/286-os sz. H. a
2003/571-es sz. adótörvény

nak alkal
1.1. A fiskális adóügynökség elnökének 2009/788-as sz. rendelete (2009/281-es

sz. H. K.) megváltoztatja a 2008/552-es sz. rendeletét, tartalmazván az EU
tagországaiba kiszállított és behozott javak nyilvántartására használt nyilatkozat
modelljét.

1.2. A pénzügyminiszter 2009/847-es sz. rendelete (2009/298-as sz. H.

3.1. A 2009/213/363-as sz. munkaügyi, családügyi és szociális ügyek
miniszterének, valamint az egészségügyi miniszter közös rendelete (2007/257-es sz.
H. 02/346-os sz. törvény alkalmazására való
módszertani normákat, amelyeket korábban a 2006/450/825-ös sz. közös
rendeletével változtatott.

3.2. A 2009/449-es sz. kormányhatározat (2009/285-ös sz. H.

3.3. A 2000/156-os sz., a külföldön dolgozó román állampolgárok védelmét
szavatoló törvény a 2009/291-es sz. H. K.-ben kerül újraközlésre.

ozata (2009/288-as sz. H.

5.1. A 2009/98-as sz. törvény (2009/253-as sz. H. K.) jóváhagyja a 20

6.1. A könyvvizsgálók é .

ő hónap 5
K.) kibővíti

módszertani normáit a 2009/44-es sz.
kormányhatározat előírásai mazását illetően.

K.)
megváltoztatja és kibővíti a 2008/858-as sz. rendeletét, szabályozván a fiskális
nyilatkozatok internetes leközlési eljárását.

K.) megváltoztatja és kibővíti a 20

K.) megváltoztatja
és kibővíti a 2008/126-os sz. sürgősségi kormányrendelet megváltoztatott és
kibővített szabályozását a munkanélküli alapból kifizetett segély és a minimális
bruttó fizetéskülönbségeltörlését illetően.

4.1. A magánnyugdíjrendszer országos felügyelőbizottságnak 2009/12-es sz.
határ K.) a befizetők minimális személyi adatainak
nyilvántartását szabályozza pénzmosás és terrorista cselekedetek elkerülése
céljából, a 2009/9-es sz. normák szerint.

08/28-as sz.
kormányrendeletet amezőgazdasági regiszterhasználatáravonatkozóan.Aregiszter
minden egyes mezőgazdász nyilvántartási adatait tartalmazza, beleértve ingó
(járművek,mezőgazdasági gépek, állatok)és ingatlan tulajdonait.

shiteles könyvelők testületének2009/09/64-es sz
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határozata (2009/252-es sz. H. K.) megváltoztatja a fegyelmi bizottságok ködési
szabályozását.

8.1. A 2009/93-as sz. törvény (2009/259-es sz. H.
jogi szabályozását tartalmazza.

8.2. Az 1996/122-es sz. törvény (2009/261-es sz. H.

10.1. A 2009/88-as sz. törvény (2009/246-os sz. H. K.) jóváhagyja a 2007/82-es sz.
s az 1990/31-es sz.

számítja ki
er alapján, a részvénytársaságoknál alkalmazandó módszereket

pedig nem kell használni kft.-k esetében.
10.2. A 2009/38-as sz. sürg sségi kormányrendelet (2009/269-es sz. H. K.)

megváltoztatja a 2008/44-es sz. sségi kormányrendelet 39. (2) és (3)
alcikkelyeit, két évvel hosszabítván meg az iktatási bizonyítványok felújításának
határidejét.

K.-ben kerül
újraközlésre.

mű

K.) a nembanki jellegűpénzügyi
intézmények müködésének

K.) az alkalmazottakat
kölcsönzősegélypénztárakmüködését szabályozza.

sürgő ségi kormányrendeletet, megváltoztatván és kibővítvén
kereskedelmi társasági törvényt. A változások a kereskedelmi társaságok vezetését
érintik, ezentúl a részvények értékét egy semleges szakértő legalább két
felértékelő módsz

ő
sürgő

10.3. Az 1990/12-es sz., a lakosság nem törvényes kereskedelmi
tevékenységektől való védelmét szavatoló törvény a 2009/291-es sz. H.


