
• Személyesen és online is be lehet nyújtani az 
egyéni adóbevallást, amire 2020-ban is január első 
felétől van lehetőség, de legkésőbb március közepé-
ig. Ugyancsak március 15. a határideje a 2019-ben 
megvalósított jövedelmek után felszámolt adók és 
hozzájárulások befizetésének, ami elsősorban az 
egyéni vállalkozókat érinti.

J anuártól kezdődően, de legké-
sőbb március 15-éig lehet benyúj-

tani 2020-ban az egyéni adóbeval-
lást, amely azokra az egyéni vagy 
társult formában szerzett bevételek-
re vonatkozik, amelyek után adót és 
társadalombiztosítási hozzájárulást 
kell fi zetni. Az elsősorban egyé-
ni vállalkozói engedéllyel (PFA) 
rendelkezőket érintő adóbevallás 
a 2020-as tervezett jövedelemre 
vonatkozik, amely alapján kiszá-
molják a nyugdíj- és a társadalom-
biztosítási hozzájárulás mértékét. 
Március 15. ugyanakkor a 2019-es 
adó és tb-hozzájárulás kifi zetésének 
határideje is.

A nyomtatványon fel kell 
tüntetni egyebek közt a szerzői 

jogdíjból, különböző javak bér-
beadásából vagy különféle beru-
házásokból származó, valamint 
a külföldön megvalósított jöve-
delmet – kivételt képeznek azok 
a bevételek, amelyekre az adót és 
a hozzájárulást már a kifizetésnél 
visszatartották. Amennyiben vala-
ki a márciusi határidő után valósít 
meg új jövedelmet, például lakás-
bérleti szerződést köt, 30 napon 
belül kell benyújtania az egyéni 
adóbevallást.

Az adóbevallást személyesen az 
adóhatóság (ANAF) területi irodájá-
ban és online, a hivatal honlapján, 
illetve az e-guvernare.ro webolda-
lon is be lehet nyújtani, ez utób-
bihoz elengedhetetlen a hivatalos 

elektronikus aláírás, a szükséges 
formanyomtatvány ugyanezeken 
a felületeken érhető el. Az adótör-
vénykönyv előírása szerint 50 és 
500 lej közötti bírságra számíthat 
az, aki túllépi a március 15-ei határ-
időt. Az adóbevallást 2021. március 
15-éig, a 2020-as adó és hozzájáru-
lás befi zetéséig bármikor ki lehet 
igazítani, ugyanazt a formanyom-
tatványt használva, amelyen lehe-
tőség van feltüntetni, hogy korrigá-
lásról van szó.

A 2020-ban megvalósítandó 
jövedelem után 10 százalékos jö-
vedelemadót, valamint 25 száza-
lékos nyugdíj-hozzájárulást és 10 
százalékos egészségbiztosítási 
hozzájárulást kell fi zetni, ez utób-
bi kettő akkor érvényes, ha a nettó 
bevétel értéke eléri 12 havi bruttó 
minimálbér értékét. Az illetékeket 
több részletben is ki lehet fi zetni 
2021 márciusáig, készpénzben vagy 
bankkártyával az államkincstár te-
rületi irodáiban, online a ghiseul.
ro oldalon, postai úton vagy banki 
átutalással. 

Sz. I.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A munkaügyi minisztérium meg-
kíméli egy plusz sorban állás-
tól azokat, akik nyugdíjazásu-

kat kérik vagy munkanélküli-segélyért 
folyamodnak. Január elsejétől ugyanis 
az érintetteknek már nem kell igényel-
niük ehhez a ledolgozott munkaidőt 
igazoló dokumentumot, mivel év elejé-
től a munkaerő-elhelyező ügynökség, 
az Országos Nyugdíjpénztár és a szo-
ciális juttatások kifi zetéséért felelős 
ügynökség is hozzáfér a romániai al-
kalmazottakat nyilvántartó rendszer, 
a Revisal adatbázisához, ahol maguk 

is ellenőrizhetik a munkaviszonnyal 
kapcsolatos adatokat.

Erről még 2019 végén döntött Viole-
ta Alexandru munkaügyi miniszter, a 
szaktárca pedig a 2019/1783-as számú 
rendelettel szabályozta az adatbázis-
hoz való hozzáférést. A szaktárca tájé-
koztatása szerint a Revisalba kizárólag 
a minisztérium hatáskörébe tartozó 
intézmények illetékesei léphetnek be, 
azaz a munkaerő-elhelyező és szoci-
ális kifi zetésekért felelős ügynökség, 
valamint a nyugdíjpénztár, illetve 
ezek területi kirendeltségei. Violeta 

Alexandru 2019 decemberében Face-
book-oldalán számolt be a tervezett újí-
tásról. A miniszter elfogadhatatlannak 
tartotta, hogy azoknak, akik szociális 

vagy munkanélküli-juttatásra, illetve 
nyugdíjra jogosultak, igazolások után 
kell járkálniuk és arra kell várniuk, 
hogy egy állami intézmény különféle 

adatokat közöljön egy másik állami 
intézménnyel. A tárcavezető úgy fogal-
mazott, az eljárást az állampolgárok 
iránti tisztelet jegyében egyszerűsítik. 
Az említett intézmények illetékesei 
egyébként megadott jelszóval férhet-
nek hozzá a nyilvántartáshoz.

A Revisal az összes romániai alkal-
mazott munkavállalással kapcsolatos 
adatait tartalmazza, az elektronikus 
nyilvántartást 2011-ben indították el. 
Az adatbázis gyakorlatilag kiváltotta 
az azelőtt használatos, papír alapú 
munkakönyvet.
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Kevesebb sorban állás
Egyszerűsítették a munkanélküli-juttatás és a nyugdíjazás igénylésére vonatkozó eljárást

• Eggyel kevesebb 
adminisztratív teen-
dőt kell elvégezniük 
2020-tól azoknak a 
természetes szemé-
lyeknek, akik munka-
nélküli-juttatást vagy 
nyugdíjat igényelnek, 
az illetékes intézmé-
nyek ugyanis ezentúl 
egymással, nem pedig 
az állampolgárokon 
keresztül kommuni-
kálnak.
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Adóbevallás és határidők

„ Kilenc évvel a munka-
könyvek digitalizálásának 
a megkezdése után egy-
szerűsödik az ügyintézés.

H I R D E T É S

2020-tól megspórolhatnak egy hivatali ügyintézést a munkanélküli segélyt igénylők, illetve a nyugdíjazásukat kérelmezők ▴ K O R Á B B I  F E L V É T E L :  T H O M A S  C Â M P E A N




