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Az elektromos áram beveze-
tése átlagosan 174, egy épít-
kezési engedély megszerzése 
pedig 260 napba telik Romá-
niában – derül ki a Világbank 
friss, 2020-as Doing Business 
nevű elemzéséből, amelyben 
190 ország vállalkozói kör-
nyezetét vették górcső alá tíz 
szempont alapján. A hosszas 
ügyintézés ráadásul tetemes 
összegek befi zetésével társul, 
így ebben a két kategóriában 
Románia az utolsók között 
szerepel a közel kétszáz or-
szág rangsorában.

 » ISZLAI KATALIN

R osszul teljesít Románia több 
kategóriában is, ha azt vesz-
szük górcső alá, hogy mi-

lyen az ország vállalkozói környe-
zete – az összkép azonban nem 
tűnik olyan rossznak, miután a 
kedvezőnek számító 55. helyen 
végzett a Világbank által éven-
te összeállított, Doing Business 
című elemzésben. A legfrissebb, 
2020-ra vonatkozó rangsorban a 
világ 190 országát elemezték. Ro-
mánia kapcsán egyebek mellett 
az derült ki, hogy vállalkozást 
indítani például viszonylag egy-
szerűen lehet az országban, az 
elektromos áram bevezetése vagy 
az építési engedély beszerzése 
azonban már rengeteg időbe és 
pénzbe kerül.

Vegyes eredmények
A Világbank elemzésében tíz 
szempont alapján vizsgálták 
meg, mennyire könnyű egy adott 
országban vállalkozni. Az első 
szempont a cégalapítás folya-
mata volt, ebben a tekintetben 
Románia a 91. helyen áll a 190 
ország közül. A jónak számító 
eredmény annak köszönhető, 
hogy a cégalapításhoz mindösz-
sze hat lépés, 153 lej és húsz nap 
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Nem a cégalapítás nehéz, hanem ami utána jön

 » Románia 
kapcsán egyebek 
mellett az derült 
ki, hogy vállalko-
zást indítani pél-
dául viszonylag 
egyszerűen lehet 
az országban, az 
elektromos áram 
bevezetése vagy 
az építési enge-
dély beszerzése 
azonban már 
rengeteg időbe 
és pénzbe kerül.

szükséges az országban. Egy épít-
kezési engedély megszerzése ezzel 
szemben jóval nehézkesebb, ebben 
a kategóriában Románia eredmé-
nye csak a 147. helyhez volt elég. 
A felmérés szerint 24 lépés, 46 405 
lej és 260 nap szükséges az enge-
dély megszerzéséhez. Nem jobb 
a helyzet az elektromos áram be-
vezetése terén sem, ebben a kate-
góriában Románia még rosszabb 
eredményt ért el, és a 157. helyen 
végzett. A villamos hálózatra való 
csatlakozás a Világbank számításai 
szerint 9 procedúra végigjárását 
feltételezi, és több tízezer lej mel-
lett 174 napba telik. A tulajdon-
jog bejegyzése már egyszerűbben 
működik az országban, ebben a 
tekintetben Románia a 46. helyre 
került. A folyamat hat lépésből áll, 
amelyek végigjárása mindössze 14 
és fél napba telik. Ugyancsak jó 
eredményt ért el az ország a hitel-
felvételt illetően is: a 25. hely arról 

árulkodik, hogy Romániában köny-
nyű banki kölcsönhöz hozzájutni. 
A kisebbségi befektetők védelmét 
illetően már gyengébb eredményt 
ért el az ország, ami csupán a 61. 
helyre volt elég. Meglepően ked-
vező helyezés született viszont az 
adófizetés kategóriájában, amely-
ben Románia a 32. helyen végzett. 
A felmérés szerint egy romániai 
cég évente 14 befizetésre köteles, 
és az éves profitjának átlagosan 20 
százalékát fordítja adókra és illeté-
kekre. Külkereskedelem tekinteté-
ben kiválóan teljesített az ország: 
a lehető legmagasabb pontszámot 
elérve – más országokkal megosz-
tottan – az első helyen végzett. A 
jogérvényesítés kategóriájában 
ugyancsak kedvező eredményt 
ért el Románia: a 19. helyezés azt 
bizonyítja, hogy gördülékenyen 
rendezhetők a vitás kérdések jogi 
úton az országban. Ez egyébként 
a kutatás szerint 512 napba telik, 

amelyből 365 napot tesz ki a tár-
gyalás és az ítélethirdetés. Szintén 
kedvező, hogy a bírósági eljárások 
minőségét 14-esre ítélték egy nul-
lától 18-ig terjedő skálán. Az utol-
só kategóriában a fizetésképtelen-
ség rendezésének módját vizsgálta 
a Világbank, ebben a tekintetben 
az 56. helyen végzett Románia. 

A tíz szempont mentén összeállí-
tott rangsorban Magyarország egy 
kevéssel megelőzve Romániát az 
52. helyre került. Az első helyeken 
Új-Zéland, Szingapúr és Hongkong 
szerepel, a lista végén pedig Ve-
nezuela, Eritrea és Szomália.

Bürokrácia, munkaerőhiány
A kutatás főbb következtetéseit 
Bakcsy Tünde, a Csíki Vállalkozók 
Egyesületének ügyvezető igazgató-
ja is megerősítette, az adóbefi zetés 
terén elért jó eredményt azonban 
nem támasztotta alá. Mint mond-
ta, egy új vállalkozás bejegyzése 
valóban egyszerű, mivel ma már 
bárki alapíthat céget akár egyedül 
is, viszonylag kevés utánajárással. 
A problémák ezt követően kezdőd-
nek, hiszen az engedélyek beszer-
zése vagy éppen az áram beveze-
tése nagyon sok időbe telik. Ennek 
két oka van az igazgató szerint: az 
egyik a nagyfokú bürokrácia, a má-
sik pedig a munkaerőhiány. A hosz-
szas procedúrák ráadásul a gazda-
ság fellendülését is akadályozzák, 
rengeteg jó ötlet azért nem valósul 
meg, mert sokan elbátortalanod-
nak vagy elveszítik kezdeti lelke-
sedésüket. Bakcsy Tünde továbbá 
arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
a legnagyobb fejtörést a folyama-
tosan változó jogszabályok és az 
adóbefi zetés jelenti a vállalkozók-
nak. „Az építkezési engedélyeket 
egy idő után megkapják, és az 
áramot is előbb-utóbb bevezetik, 
de a hosszútávú, valódi kihívást a 
vállalkozások működtetése jelenti. 
A magánvállalkozók rengeteg aka-
dályba ütköznek, egyre magasabb 
összegű adókat kötelesek befi zetni, 
az újabb és újabb előírások pedig 
könnyítés helyett tovább bonyolít-
ják a dolgukat” – nehezményezte 
az ügyvezető igazgató.

IN
FÓ

GR
AF

IK
A:

 
TÓ

TH
 S

ZI
LÁ

RD

 » BÍRÓ BLANKA

Izgalmasnak ígérkezik az idei év 
adóügyi szempontból Debreczeni 

László sepsiszentgyörgyi adótanács-
adó szerint: miután a tavalyi év végén 
a kormányváltás miatt kevés módo-
sítás jelent meg, ezeket idén léptetik 
életbe. Annak érdekében pedig, hogy 
a könyvelők és a vállalkozók időben 
felkészülhessenek a változásokra, a 
Romániai Magyar Közgazdász Társa-
ság (RMKT) Kovászna megyei fi ókszer-
vezete és a Kovászna megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara január 28-án 
negyedik alkalommal szervezi meg a 
Székelyföldi Könyvelők Találkozóját. 
Hatékony adóhivatal és versenyképes 
vállalkozások címmel a pénzügymi-

nisztérium munkatársai, adótanács-
adók, pénzügyi szakemberek, egye-
temi tanárok tartanak előadásokat 
január 28-án, kedden, 10 órától a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem sepsi-
szentgyörgyi tagozatának székhelyén.

Debreczeni László, a rendezvény 
szakmai felelőse rámutatott, a ta-
lálkozó nagy érdeklődésre számot 
tartó előadását Doru Petru Dudas, a 
pénzügyminisztérium Jogi, Közvetlen 
Adózási és Nyereségadózási Igazgató-
ságának vezetője tartja, aki csapatá-
val dolgozza ki az adófi zetők besoro-
lásának kritériumrendszerét. Ennek 
ismerete azért fontos a vállalkozók 
számára, mert aki a besoroláson po-
zitív tartományba kerül, elkerülheti az 
adóellenőrzést. A rangsorolás szem-

pontjai még nem ismertek, a pénzügy-
minisztérium most dolgozik a törvény-
tervezeten, majd azt nyilvánosságra 
hozzák. „A szempontok ismerete nem 
azért fontos a vállalkozók számára, 
hogy adót csalhassanak, hanem hogy 
az adóellenőrzésre fordított időt tud-
ják megspórolni, és a vállalkozás fej-
lesztésére fordítani” – szögezte le Deb-
reczeni László.

Visszatérő előadó Radu Bufan, a Te-
mesvári Nyugati Tudományegyetem 
tanára, aki az Adóellenőrzés – a tör-
vény határán vagy határán túl címmel 
tart előadást az adóellenőrök esetleges 
túlkapásait ismertetve. Mariana Vizoli, 
a Soter&Partners cég pénzügyi szakér-
tője húsz évig dolgozott a pénzügymi-
nisztériumban, őt tartják „a romániai 

áfatörvénykezés anyjának”, ő az idén 
életbe lépő áfamódosításokat mutatja 
be.  György Attila pénzügyminisztériu-
mi államtitkár szintén az idén várható 
adóügyi módosításokról számol be. 
A háromszéki származású Deák Dáni-
el ügyvéd, a budapesti Corvinus Egye-
tem tanára pedig az uniós adópolitiká-
ról beszél majd a találkozón. 

A szakmai felelős kiemelte: a Szé-
kelyföldi Könyvelők Találkozójára 
nemcsak a könyvelőket várják, ha-
nem a közgazdászokat, vállalkozókat, 
egyetemistákat is. Céljuk, hogy teret 
adjanak az újítások vállalati szintű 
alkalmazásának a könyvvitel és az 
adózás területén. A rendezvényre a 
https://szkt4.eventbrite.com oldalon 
lehet regisztrálni.

„Izgalmas” adóügyekről nyújtanak tájékoztatást az érdeklődőknek

 » A Székelyföldi 
Könyvelők Talál-
kozójára nem- 
csak a könyvelő-
ket várják, hanem 
a közgazdászokat, 
vállalkozókat, 
egyetemistákat is.




