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1. MIKROVÁLLALKOZÁSOK ADÓJA
Adótörvénykönyv  IV. cím (2OO3. évi 571 sz. törvény) 

Feltételek:

• magántőkével működő vállalkozás

2008. január 1-től a mikrovállalkozások adója a nettó árbevétel 2,5%-a

• magántőkével működő vállalkozás

• 1-9 alkalmazott

• 100 ezer euró allatti nettó árbevétel

• a jövedelem legalább 50 %-a nem TANÁCSADÁSI vagy MENEDZSMENT tevékenységből származik

Amennyiben év közben a cég forgalma meghaladja a 100 ezer eurót, a cég a következő negyedévtől
automatikusan nyereségadó-fizetővé válik. Ez a kötelezetség visszamenőlegesen is alkalmazandó, az adott év
elejéig, de a mikrovállalati adóként befizetett összeget beszámítják a nyereségadóba.



2. NYERESÉGADÓ (PROFIT ADÓ)
16 %

Adótörvénykönyv  II. cím (2OO3. évi 571 sz. törvény) 

Változások:

• a szállás, szállítási es napidíj költségek a veszteséges vállalatoknál is adóalap csökkentő költségek. A napidíjak
csak a közhivatalnokok esetében megállapított napidíjak (13 RON) két és félszereséig írhatóak le az adóalapból
(1860/2006 kormáynrendelet) 

• adóalapcsökkentő költségeknek tekintik a természeti katasztrófákban tönkrement javak értékét

• a civil szervezetek adómentességet élveznek az osztalék és kamatadókra, melyek adómentes jövedelmekből
származnak

• a kamatköltség és az árfolyamveszteség adóalap csökkentő tényező (a kinnlévőségekre is vonatkozik) 

• állóeszközök értékesítésénél, ha az eladási értek kisebb, mint a könyvelési maradványérték, a különbözet is
adóalapcsökkentő tényező (a tehnológia hamarabb öregszik el, mint ahogy az értékcsökkenés az amortizáció révén
megnyilvánul),

+ nem kötelező az állóeszközök árverésen, vagy hivatásos értekesítőkön keresztül ertékesíteni.

• a nyereségadó bevallása a 101-es nyomtatványon történik, legkesőbb a következő év április 15-ig.



3. JÖVEDELEMADÓ
Adótörvénykönyv  IV. cím (2OO3. évi 571 sz. törvény) 

3.1 Személyi jövedelemadó

3.2 Betéti kamatadó

3.3 Részvények után fizetendő árfolyamnyereség-adó

3.4 Nyugdíj után fizetendő adó

3.5 Ingatlan értékesítése után fizetendő adó

3.6 Befektetési adó

3.7 Osztalékadó



3.1. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
16%

Változások:

• polgári szerződések esetén adóelőlegként a befizetendő adó 10%, év végi jövedelemadó kiegyenlítéssel a 16%-os
értékig a külonbözet befizetendő - 2007-től az adófizető írásos hozzájárulásával levonható és befizethető a 16%

• Activ indep.10%, art 52, comerciale, profesii libere, drepturi de autor, dependente salariale, contract asig.• Activ indep.10%, art 52, comerciale, profesii libere, drepturi de autor, dependente salariale, contract asig.

Alte venituri Art.78 Contract civil, altele decat la cap.2 16%, impozit final, repetabilitate

• adómentesek a „napközijegyek” (tichete de cresa), ha a kismama a gyermek 3 éves kora előtt visszatér dolgozni,
értéke 300 RON, és szociális költségként elszámolható, amennyiben kevesebb a bruttó éves béralap 2%-nál

• alkalmazottanként 200 euró/év fakultatív magánnyugdíjalap-hozzájarulás adómentes

• Bruttó bér – tb-járulékok = nettó bér

Nettó bér– szakszervezeti hozzájárulás – magánnyugdíj járulék = adóalap

Adóalap X 16% = adó



3.2. BETÉTI KAMATADÓK
16%

1%, a 2005. június 4. előtt lekötött betétek kamataira 

10%, a 2005. december 31. előtt lekötött betétek kamataira

16%, a 2006. január 1. után lekötött betétek kamataira

• a betéti kamatadó forrásadó, vagyis kiszámítása, nyílvántartása, levonása és befizetése a bankok kötelessége

- a betétesekre semmilyen adóbefizetési kötelezettség nem hárul

• a nem banki kamatok esetén (pl. tagi hitel) a kamatjövedelmeket a cégek a következő év február 28-ig kötelesek 
bevallani és befizetni



3.3. RÉSZVÉNYEK UTÁN 
FIZETENDŐ ADÓ

1% vagy 16%

• részvények értékesítésénél 1% adóelőleg fizetendő, bármely részvény, vagy tulajdonrész esetében, az év végi• részvények értékesítésénél 1% adóelőleg fizetendő, bármely részvény, vagy tulajdonrész esetében, az év végi
adókiegyenlítésnél pedig a portfóliónyereség 16%-a fizetendő be adóként

portfóliónyereség = árfolyamnyereség – árfolyamveszteség

• határidős valutaügyleteknél a nyereség 1%-nak megfelelő adóelőleg fizetendő, az év végi adókiegyenlítésnél pedig
a portfóliónyereség 16%-a fizetendő be adóként

• Parti sociale 16%, impozit final, retine dobanditorul



3.4. NYUGDÍJ UTÁN FIZETENDŐ 
ADÓ

• 1000 RON alatt a nyugdíj adómentes, az összeghatár fölött adó és egészségbiztosítási járulék is fizetendő

adóalap = bruttó nyugdíj – 1000 RON – egészségbiztosítás járulék (2006/96 törvény, 259. cikkely) adóalap = bruttó nyugdíj – 1000 RON – egészségbiztosítás járulék (2006/96 törvény, 259. cikkely) 

az adó az adóalap 16%-a

• a magánnyudíjak adókötelesek, 16%-os adó fizetendő (2006/204 törvény 68. cikkely) 



3.5. INGATLANOK 
ÉRTÉKESTÉSE UTÁN 

FIZETENDŐ ADÓ

• Kevesebb mint 3 éve vásárolt ingatlanok esetén

– 3% , 200.000 RON-ig

– 6.000 RON  +  2%, 200.000 RON-t meghaladó összegre – 6.000 RON  +  2%, 200.000 RON-t meghaladó összegre 

• 3 évnél régebben vásárolt ingatlanok esetén

– 2%, 200.000 RON-ig

– 4.000 RON  +  1%, 200.000 RON-t meghaladó összegre

• adómentes tulajdonszerzésnek minősül:

– ingatlan-visszaszolgáltatás, kárpótlás

– házastársak és harmad fokú rokonok közötti adományozások

– két évnél régebben lezárt hagyatéki tárgyalások révén szerzett ingatlanok
• amenyiben a tulajdont kevesebb mint két éve szerezték meg, 1% adó megfizetése kötelező

Az adók kiszámítást és befizetését a közjegyzők végzik, az ügyletet követő hónap 25-ig.



3.6. BEFEKTETÉSI ADÓ

• A cégvagyon felosztása vagy felszámolása esetén az adó 16%,

AMENNYBEN a tulajdonos bemutat egy külföldi rezidenciát igazoló okmányt, akkor az 
illető csak a rezidens országban adózik

3.6.1. BÉRBE ADOTT JAVAK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ
Adó 16%, minden esetben számla nélkul 25% adokedvezmény kérhetö, a szerzödés 
bejegyzése pillanatában

Amenyiben több mint 5 bérleti szerzödése van egy személynek dec.31 koteles jan 15 ig 
bevallast tenni, nem jár a kedvezmény.



3.7. OSZTALÉKADÓ

16%, magánszemélyeknek 

10%, jogi személyeknek

0%, nem romániai rezidenseknek, ha két feltétel teljesül:

– az illető az osztalékot fizető cég legalább 15%-át birtokolja

– legalább 2 éve van birtokában a vagyonrész

Ebben az esetben Romániában nem kell osztalékadót fizetni.

Amennyiben mégis Romániában szándékszik adózni, román rezidensé kell váljon.



4. Közösségen belüli műveletek

Meghatározások:

• az adóalany egy Közösségen belüli ügyletnél egy olyan jogi vagy magánszemély, amely saját nevében, vagy
megbízóként/megbízottként részt vett egy közösségen belüli tranzakcióban

• Közösségen belüli tranzakciók: a javakkal való rendelkezési jog és tulajdonjog átadása, az EU-n belül:

4.1 Közösségen belüli eladások (IKE)    

4.2 Közösségen belüli vásárlások (IKV)    



Ki köteles a közösségen belüli 
tranzakciónál az ÁFA befizetésére?

Alapszabály: MINDIG az eladó!

• A közösségen belüli tranzakcióknál az eladó országában az áfamentességhez
szükséges dokumentumok :szükséges dokumentumok :

• a vevő uniós adószámának kötelező közlése, a szállítás lebonyolítása előtt

• a másik uniós tagállamba való szállítást igazoló dokumentumok: 

• fuvarlevél, szállítólevél, CMR stb.

• szerződések, megrendelést igazoló iratok



Áfaköteles tevékenységek és az ÁFA 
befizetési határideje

Adóköteles tevékenységnek minősül a közösségen belüli értékesítés, egy bizonyos 
időpontban.

Az adó (ÁFA) befizetési határideje :

• a végleges számla kibocsátásának időpontjában, akkor is, ha a szállítás még nem 
történt meg, de nem később, mint a szállítás időpontja után következő hónap 15-e, 
akkor is ha a számlát még nem állították ki

• Kivétel: az előlegről szóló számlák nem adókötelesek



Törvény által előírt kötelezetségek:

• a műveletek számlákon való rögzítése (leszámlázás) 

• a tranzakciók havi / negyedévi összegző bevallásba történő bejegyzése (decontul de 
TVA) 

• a számlán kötelező feltüntetni a vevő úniós adószámát• a számlán kötelező feltüntetni a vevő úniós adószámát

• a közösségen belüli tranzakciók negyedévi összefoglaló bevallásba történő bejegyzése 
(decontul recapitulativ) 



4.2. Közösségen belüli vásárlások 
(IKV) 

Feltétel:
Adótörvénykönyv 130. cikkely (1) bekezdés

• Közösségen belüli tranzakciók (vásárlások): a javakkal való rendelkezési jog és tulajdonjog
megszerzése esetén a javakat az eladó, a vevő, vagy egy megbízott személy KÖTELESmegszerzése esetén a javakat az eladó, a vevő, vagy egy megbízott személy KÖTELES
ELSZÁLLÍTANI egyik tagországból a másik uniós tagálamba.

• A közösségen belüli tranzakció (áruértékesítés) helye
Adótörvénykönyv 132. cikkely

A közösségen belüli vásárlás helyének azt a helyet tekintik, amely a szállítás végpontja.



IKV példa

Eladó
HU cég, áfaalany

Vevő
RO cég áfaalany

Közösségen belüli
tranzakció

HU cég, áfaalany RO cég áfaalany

Magyar adószám - HU Román adószám - RO

Szállítás

Budapest Nagyvárad

Közösségen belüli értékesítés
Magyarországon áfamentes

Közösségen belüli vásárlás
Romániában áfaköteles

Adószám közlése



Romániában áfamentes IKV

• azok a közösségen belüli vásárlások, amelyek
Romániában belföldi értékesítésnél is
adómentesek

• a közösségen belüli vásárlás hármas

Romániában áfafizető IKV

• ha megvásárolt javak új vagy újnak
minősűlő gépkocsik

• ha a megvásárolt javak zárjegyköteles
termékek• a közösségen belüli vásárlás hármas

elszámolásos műveleteknél, ha az áfát más
tagálamban már befizették

• közösségen belüli vásárlás second-hand
javak, műkincsek, műtárgyak esetében, HA az
eladó az adót saját országában befizette

• non-transfer típusú ügyleteknél, mint a
bérmunka (lohn) 

• árutranzit esetében

termékek

• minden közösségen belüli vásárlás (kivéve új
gepkocsik, vagy zárjegyköteles termékek
vásárlását), amiket egy áfaalanyként jegyzett
adófizető bonyolít le (két követelmény:
szállítás + úniós adószám közlése) 

• szolgáltatások és szerelési munkálatok, vagy
távolsági értékesítések



EU-tagállam

Közösségen belüli eladás: áfamentes

Eladás dátuma: 27.06.2OO7

Számlázás dátuma: 

Románia

Közösségen belüli vásárlás: áfaköteles

Vásárlás dátuma: 29.06.2007

Áfafizetés és bevallás (példa) 

Számlázás dátuma: 
20.07.2007

Eladás: 27.06.2007

Áfafizetés: 15.07. 2007

A közösségen belüli tranzakciók a III. 
negyedévi összefoglaló bevallásba 
történő bejegyzése, áfamentes művelet 
(declaratia recapitulativa).

Vásárlás: 29.06.2007

Áfafizetés:15.07.2007

A közösségen belüli tranzakciók a III. 
negyedévi összefoglaló bevallásba 
történő bejegyzése, áfaköteles
művelet (declaratia recapitulativa) 



Összefoglaló: az adózás helye

Szabály:

• az eladó országában történik

Kivétel:

• a vevő uniós adószámának kötelező közlése, a szállítás lebonyolítása előtt

• a másik uniós tagállamba való szállítást igazoló dokumentumok: 

• fuvarlevél, szállítólevél, CMR stb.

• szerződések, megrendelést igazoló iratok

A közösségen belüli vásárlás helyének mindig a szállítás befejezésének helyét tekintik!



EGYÉB JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK



EGYÉB JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK / 1 2007 2008. január 1-től 2008.dec 1-től

Társadalombiztosítási hozzájárulás 9,5%
19.50%

9,5%
19.50%

9,5%
18.00%

Egészségbiztosítás 6.50%
6.00%

6.50% - 5.5%
5.50%

jun.01- 5.5%

5.50%
5.20%

Munkanélküliségi hozzájárulás 1.00%
2.00%

0.50%
1.00%

0.50%
0.50%2.00% 1.00% 0.50%

Betegszabadság alap 0,85% 0,85% 0,85%

Veszelyessegi illetek (Munkahelyi balesetek ) 0.5 – 4% 0.4 – 2% 0.4 – 2%

Berek kifizeteset garantalo alap 0.25% 0.25% 0.25%

Munka kamarai illetek 0.25%-0.75% 0.25%-0.75% 0.25%-
0.75%



642 RON531 RON433 RON
A vállalat költségei minimálbérnél

540 RON880 RON

500 RON440 RON330 RON
Minimálbér

200820072006EGYÉB JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK / 2 

21,25 munkanap/hó

170 munkaóra/hó
Átlagos havi munkaórák/munkanapok száma

1400 RON1270 RON1075 RONBruttó átlagbér

28,35%29,60%31,25%

A vállalat költségei minimálbérnél



Magánösztöndíjak, szponzorizálás, egyéb támogatások

376 / 28.09.2004 Törvény

1759 / 24.11.2004 Pénzügyminisztériumi Rendelet

• 3‰ a nettó árbevételből

• 20% a nyereségadóból

Az ösztöndíjak adómentesek!

Pénzmosás elleni törvény

656/2002 Törvény

Minden banki vagy pénzügyi intézmény, könyvvizsgáló, cég, alapítvány és egyéb szervezet köteles:

• meghatalmazni és megnevezni a Hivatalnak egy személyt, akinek kötelessége felügyelni a 656-os törvény 
betartását

• jelenteni minden olyan kifizetést, amely meghaladja a 10.000 Eurót



Számlák és nyugták

A számla kötelező tartalmi jegyei:

• számla sorozata és sorszáma

• kibocsátás dátuma

• eladó neve, címe, adószáma

• vevő neve, címe, adószáma

• az eladott áruk-szolgáltatások megnevezése és ellenértéke

• nettó egységár, adóalap, ÁFA 



Adóügyi fedhetetlensegi 
bizonyitvány (CAZIER FISCAL)

� 2007 szept.3-val hatályba lépett a 47-2007 es Kormány 
Rendelet melyben modosul az Adóügyi fedhetetlensegi 
bizonyitvány (CAZIER FISCAL) kibocsátása, ez után 
gyorsabban és olcsóbban juthatunk ezen dokumentumhoz.

� Meghosszabodott az érvényessége 15 naprol, 30 napra
� A fizetendö illeték csökkent 100 RON helyett csak

20 RON



 
 

Elektrónikus adóbevallások 
 
 

 
 

Szükséges egy Digitális igazólás (Certificatul digital) ezt a Pényügy 
Minisztérium ingyen álitja ki egy kérvény alapján. Egy személyre 
érvényes aláirási jog, elektrónikus bevallásra. 

Bihar megyeben ez a rendszer 2007.szeptember 01-töl müködik. 

Adótanacsadás e-mail ban a megadott e-mailcimre 



Külföldi munkavállalók 
Romániában

� 2007 junius 26 tól lépett életbe 56/2007 Sürgösségi 
rendelet, mely a külföldiek munkavállalasát szabájozza 
Romániában, ugy állando mint ideiglenes munkavégzésre.

� Ezen rendelet modositja a 203/1999 es Törvényt, mely a � Ezen rendelet modositja a 203/1999 es Törvényt, mely a 
munkavállaloi engedélyek kibocsatását szabájozza.

� Jelen rendelet szerint csak az a szemály minösül 
munkavállalási szempontbol külföldinek aki NEM E.U. 
Tagállam álampolgára.

� Sursa informatiilor: Ordonanta de urgenta nr. 56/2007 din 
20/06/2007 privind incadrarea in munca si detasarea 
strainilor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 424/26.06.2007



Programok, bevallások, stb:
http:\\dgfpbh.rdsor.ro

• Adótanácsadás :• Adótanácsadás :
• asistenta.bh@mail.mfinante.gv

• marius.fandly.bh@mail.mfinante.gv
• Telefon: 0259-433.050 (2106, 

2008) 

0040-740-224.525



ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOK 
ROMÁNIABAN 2008

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELÖ 

FIGYELMÜKETFIGYELMÜKET

FÁNDLY MARIUS
aligazgató

Bihar Megyei Közpénzek  
Igazgatósága


