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Április elsején lépett ér-

vénybe az új, egységes 

adóbevallásra vonatko-

zó 18-as számú sürgős-

ségi kormányrendelet, 

amely által a természe-

tes személyeket (ún. 

magánszemélyeket) 

korábban érintő hét 

nyilatkozatot egyetlen 

formanyomtatványba 

vonták össze.
 

Az egységes űrlapot egyszer 
kell egy évben kitölteni, és 
az adót a korábbi négy al-

kalom helyett egyszer, egy ösz-
szegben kell kifizetni. Bár az 
újításokkal összességében va-
lóban egyszerűsítettek az adó-
bevallás menetén, az idősebb 
korosztály számára nehézséget 
okoz, főként az internetes ügyin-
tézés. Segítségként összefoglal-
juk a legfontosabb tudnivalókat.

Tízszázalékos kedvezmény

Az egységes nyilatkozatot 
azoknak kell kitölteniük és le-
adniuk, akik tavaly a fizetésük 
vagy nyugdíjuk mellett egyéb be-
vételekhez is hozzájutottak, pél-
dául bejegyzett független vagy 
szellemi tevékenységből, bérle-
ti szerződésből vagy mezőgaz-
dasági tevékenységből. Az új 
formanyomtatványt legkésőbb 
július 15-éig lehet benyújtani, a 
következő években viszont már-
cius vége lesz a határidő. Fontos 
változás az is, hogy mivel a ko-
rábbi években az adóbevallást 
benyújtók alig 5 százaléka tet-
te ezt interneten, mostantól azok 

az adófizetők részesülnek ked-
vezményben, akik online inté-
zik a dokumentumok leadását. 
Az internetes ügyintézés válasz-
tása a kedvezmények mellett 
azért is ajánlott, mert ez az utol-
só év, amikor papíron is kitölthe-
tő a nyilatkozat, 2019-től csakis 
online lesz elérhető. Az elektro-
nikus űrlap emellett automatiku-
san kiszámolja az egyének által 
az állami költségvetésbe befi-
zetendő adók és járulékok ösz-
szegét is. Az adó kifizetésének 
határideje jövő év március 15., 
de akik még idén december 15-
ig fizetnek, 5 százalékos kedvez-

ményt kapnak. Azok pedig, akik 
interneten töltik ki a nyilatkoza-
tot, további 5 százalékos kedvez-
ményben részesülnek, összesen 
tehát 10 százalékig terjedő ked-
vezményt kaphatnak.

Internetes regisztráció

Az úgynevezett  okos nyo-
m tatvány az Adó- és Pénzügyi 
Igazgatóság (ANAF) honlapján 
található a Spaţiul Privat Virtual 
(SPV, Egyéni Virtuális Tér) menü-
pontnál, amely az oldal jobb felső 
sarkában található. Aki itt fel-
használói fiókot készít, nemcsak 
megkönnyíti magának az adó-
bevallási folyamatot, hanem egy 
sor dokumentumot is be tud majd 
elektronikusan küldeni, illetve ki 
is kérhet online. Az adóhatóság 
egyébként az érintett adófize-
tőknek postán személyre szabott 
levelet küldött, amely minden fon-
tos adatot tartalmaz ahhoz, hogy 
a nyilatkozatot otthonról is ki le-
hessen tölteni. Ajánlott, hogy mi-
előtt az érdeklődők hozzálátnak 
a regisztrációhoz, a postán kikül-
dött levélből keressék ki a doku-
mentum számát (az első oldal bal 
felső sarkában található), illet-
ve azok, akik nem kaptak, vagy 
esetleg már nem találják az emlí-
tett levelet, bármely, az ANAF ál-
tal 2013 után kibocsátott végzés 
(decizie) számával helyettesíthe-
tik azt. Ha ez megvan, következő 
lépésként arról kell meggyőződ-
ni, hogy rendelkezik-e az érintett 
e-mail-címmel, mert ha nem, ak-
kor létre kell hozni egyet. Ha ez 

is készen van, az ANAF webolda-
lán a már említett Spaţiul Privat 
Virtual menüpontra kell kattin-
tani, így megjelenik egy általá-
nos tájékoztató, amelyen belül az 
înregistrare persoane fizice (re-
gisztráció természetes szemé-
lyeknek) linkre kell kattintani. 
Ezután egy új oldal jelenik meg, 
ahol az înregistrare utilizatori 

(regisztráció felhasználóknak) 
menüpontot kell kiválasztani, ez-
által pedig megjelenik a regiszt-
rációhoz szükséges űrlap, ahol 
a személyes adatok megadásá-
val elkészíthető a felhasználói 
fiók. Ezután a nyilatkozat kitöl-
téséhez folyamatosan tanácso-
kat társít az oldal, de akik így 
sem boldogulnak, segítségért for-
dulhatnak az ANAF kirendeltsé-
geihez, illetve a polgármesteri 
hivatalokhoz is, ugyanis az inter-
netes regisztrációval és az egysé-

ges adóbevallási ívek kitöltésével 
kapcsolatban felkészítőt tartot-
tak az önkormányzatoknál az 
ANAF munkatársai.

Kitöltendő adatok

Az egységes formanyomtatvány 
által hét nyilatkozatot vontak ösz-
sze: a 200-as számú, az előző év-
re vonatkozó jövedelmekre, a 
220-as, előzetesen becsült jöve-
delmekre, a 201-es, külföldi mun-
kából származó jövedelmekre, a 
221-es, mezőgazdasági tevékeny-
ségből származó jövedelmekre, 
a 600-as, társadalombiztosítá-
si (CASS) és egészségbiztosítási 
(CAS) hozzájárulásokra vonat-
kozó, illetve a jövedelem nélkü-
lieket érintő 604-es és 605-ös 
nyilatkozatokat. Ezért, amikor a 
felhasználók belépnek a felhasz-
nálói fiókjukba, és elkezdik az 
elektronikus nyilatkozat kitölté-
sét, először ki kell választaniuk, 
hogy a felsoroltak közül melyik-
ben érintettek, és így az egysé-
ges nyilatkozat csak azon része 
fog megjelenni számukra, ame-
lyiket ki kell tölteniük. A tavalyi 
jövedelmekre vonatkozó űrlapot 
azok kell kitöltsék, akik függet-
len tevékenységből, szabadfog-
lalkozásból, szellemi jogdíjból, 
bérleti szerződésből, mezőgaz-
dasági tevékenységből, tőzsdei 
vagy befektetési alapból, illet-
ve szerencsejátékokból szárma-
zó jövedelmet valósítottak meg. A 
külföldi munkából származó jöve-
delmekre vonatkozó űrlapon töb-
bek között azt kell bejelölni, hogy 
melyik országban milyen jövedel-
met valósított meg az adófizető. 
Az előzetesen becsült jövedelmet 
illetően többek között azt kell ki-
tölteni, hogy milyen tevékenységi 
területen milyen bevételre szá-
mítanak. A mezőgazdasági tevé-
kenységből származó jövedelmek 
tekintetében először azt kell meg-
jelölni, hogy egyéni vagy társas 
formában valósul meg. Az űrla-
pon szerepel továbbá két táblá-
zat, egyik a terményekre, másik 
az állatokra vonatkozik. Előbbi-
nél a termesztési területet (hek-
tár), utóbbinál a darabszámot kell 
megadni, illetve azt, hogy ezek-
ből mennyi adóköteles és mennyi 
nem. A mezőgazdaságban tevé-
kenykedők a szabványjövedelem 
alapján fizetik az adót, és ezt is 
be kell írni az űrlapba, de mivel 
sokan nem tudják, hogy mennyi 
a szabványjövedelem például egy 
tehén esetén, az „okos űrlap” eb-
ben is segítséget nyújt. Van egy 
gomb, amelyre rákattintva az ol-
dal átirányít egy másikra, ahol 
megtalálható a szabványjövedel-
mek értéke. Azok továbbá, akik-
nek a felsorolt tevékenységekből 
származó bevételük havi bontás-
ban meghaladta a jelenlegi mini-
málbér értékét, tehát az 1900 lejt, 
egészségbiztosítási hozzájáru-
lást kell fizetniük, és ki kell tölte-
niük az egységes nyilatkozat erre 
vonatkozó részét is.

ISZLAI KATALIN

Könnyített ügyintézés kedvezményekkel és újszerű buktatókkal

Internetes adóbevallás lépésenként

Az érintett oldalon a személyes adatok megadásával elkészíthető a felhasználói fiók

Példa

Tegyük fel, hogy egy gazdának 30 tehene van, amelyből 28 adóköte-
les. Ha a 28-at megszorozzuk 220 lejjel (szabványjövedelem), kiderül, 
hogy 6160 lej a jövedelme. Az elképzelés szerint a gazda a határidő 
lejárta előtt (tehát még ezen a héten) interneten kitölti és leadja az 
egységes nyilatkozatot, amelyben azt is bejelöli, hogy szeretne része-
sülni a december 15-ig történő kifizetésért adott ötszázalékos kedvez-
ményben is. Nyilvántartásba veszik, és mivel a személyi jövedelemadó 
mértéke 10 százalék, illetve kiválasztotta a kedvezmény lehetőségét, 
kiderül, hogy 585 lej becsült adót kell befizetnie (10% * 6160 – 5% * 
616), amit meg is tesz a vállalt időben. Jövő év március 15-ig leteszi 
majd az idei jövedelmeire vonatkozó egységes nyilatkozatot, amelyben 
bejelöli, hogy 6160 lejes jövedelme volt, amelyre 616 lejes adót kellett 
fizetnie. Mivel december 15-ig kifizette, kapott 5 százalék kedvezményt 
(31 lejt), illetve az internetes ügyintézésért szintén járt neki egy öt szá-
zalékos kedvezmény. Ezáltal a végleges befizetendő adó összege 554 
lej (616 – 31 – 31). Mivel a gazda már 2017 végéig előzetesen kifizet-
te a becsült 585 lejt, vissza fog kapni 31 lejt. A második kedvezményt 
egyébként azért csak utólag kapja meg, mert bár vállalta, hogy decem-
ber 15-ig kifizeti az adóját, erre nincs garancia, így csak azt követően 
adják meg az erre járó kedvezményt, ha valóban meg is teszi.
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Az internetes 
ügyintézés választása a 
kedvezmények mellett 
azért is ajánlott, mert 
ez az utolsó év, amikor 
papíron is kitölthető 
a nyilatkozat, 2019-
től csakis online lesz 
elérhető




