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• Az állam által az 
egyéni vállalkozói 
engedéllyel rendel-
kező személyeknek 
tavaly decemberben 
megítélt, de csak idén 
januárban folyósított 
támogatás 2021-es 
jövedelemnek szá-
mít, így annak nem 
kell szerepelnie a 
2020-as évre vonat-
kozó adóbevallásban 
– egyebek közt ezzel 
kapcsolatban is pon-
tosított az ANAF an-
nak apropóján, hogy 
az adóbevallást leg-
később jövő keddig 
be kell nyújtani.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

E gy hetük van még az egyé-
ni vállalkozói engedéllyel 
rendelkezőknek (PFA), illet-

ve azoknak, akik független tevé-
kenységből szereznek jövedelmet, 
hogy az Országos Adóhatósághoz 
(ANAF) benyújtsák adóbevallásu-
kat, amelyben egyrészt meg kell 

becsülniük a 2021-ben várható be-
vételüket, ugyanakkor véglegesíte-
niük kell a 2020-as pénzügyi évet. 
A dokumentum benyújtásának 
határideje május 25-e. Ennek apro-
póján az ANAF nemrég pontosított 
néhány felvetést az adóbevallással 
kapcsolatban. Az adóhatóság egye-
bek közt arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy a járványhelyzet nyomán az 
állam által biztosított támogatások-
nak, amelyek tavaly decemberre 
vonatkoznak, de amelyeket a gya-
korlatban idén januárban kaptak 
meg a vállalkozók, nem kell szere-
pelniük a 2020-ra vonatkozó adó-
bevallásban, hiszen azok a 2021-es 

pénzügyi évhez tartoznak, így majd 
a jövő évi adóbevallásban kell sze-
repelniük.

Az egyik ilyen állami juttatás 
azoknak a vállalkozásoknak járt, 
amelyek a járványhelyzet miatt 
kénytelenek voltak ideiglenesen 
felfüggeszteni tevékenységüket, és 
amelyek így a 2020-ban érvényes 
bruttó átlagbér (5429 lej) 75 száza-
lékát kapták meg támogatásként. 
A másik támogatásra azok voltak 
jogosultak, akik kénytelenek voltak 
ideiglenesen csökkenteni a munka-
időt, ez esetben a támogatás mér-
téke a 2020-as bruttó átlagbér 41,5 
százaléka volt. Ezek a támogatások, 

mivel folyósításuk idén januárban 
történt meg, 2021-ben megvalósított 
jövedelemnek minősülnek, így nem 
kell  belefoglalni a 2020-as elszá-
molásba – hívta fel a fi gyelmet az 
ANAF.

Az ANAF emellett azt is ponto-
sította, hogy 2020-ra vonatkozóan 
nem kell adóbevallást benyújtania 
annak a vállalkozónak, aki az előző 
adóbevallásban nagyobb várható 
bevételt becsült meg, mint 12 havi 
bruttó minimálbér, ennek megfe-
lelően pedig az egészségbiztosítási 
hozzájárulást (CASS) is befi zette, 
utólag viszont a becsültnél nagyobb 
jövedelmet valósított meg.
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• A munkaköri leírás, a belső rendszabályzat és a jelen-
léti nyilvántartás írott formában való rögzítése is opcioná-
lissá vált több vállalkozói jogi forma esetében egy nemrég 
hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet értelmében.

E gyszerűsítették a hitelesített 
természetes személyi (PFA) en-

gedéllyel rendelkezők, az egyéni 
vállalkozók (Î.I.) és a családi vál-
lalkozások működésére vonatko-
zó törvényi előírásokat: a néhány 
napja hatályba lépett 2021/37-es 
számú sürgősségi kormányrendelet 
értelmében ezen vállalkozói formák 
esetében már nem kötelező a bel-
ső rendszabályzat és a munkaköri 
leírás használata. A módosítás ér-
telmében a munkaköri leírást elég 
szóban közölni az alkalmazottak-
kal, és csak a munkatársak kérésé-
re kell ezeket írásban is rögzíteni. 
Hasonló módon ezentúl opcionális 
a belső rendszabályzat és a jelenlé-
ti nyilvántartás írott formában való 
rögzítése is. 

Fontos megjegyezni ugyanak-
kor, hogy ahhoz, hogy egy vállalko-
zásvezető hivatalosan is használni 
tudja az elektronikus aláírását a 
munkavégzéssel kapcsolatos belső 
ügyintézések során, mindenkép-
pen szükség van írott formában 
rögzíteni a belső rendszabályzatot, 
amelyben szerepelnie kell az elek-
tronikus szignóra vonatkozó feje-
zetnek. A 2008/44-es számú sürgős-
ségi kormányrendelet értelmében 
egyébként a hitelesített természetes 
személyi engedéllyel rendelkező 
munkaadónak legfeljebb három 
alkalmazottja lehet, míg az egyéni 
vállalkozói forma legtöbb nyolc sze-
mély alkalmazását teszi lehetővé.

Sz. I.

Kevesebb papírmunka az egyéni és családi vállalkozásoknál

Egyszerűsített működés: az egyéni és 
családi vállalkozásoknál a munkaköri leírást 
elég szóban közölni az alkalmazottakkal
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Közeleg az adóbevallás határideje
Május 25-éig kell benyújtani a nyilatkozatokat az adóhatósághoz

A járványhelyzet nyo-

mán az állam által bizto-
sított támogatásoknak, 
amelyek tavaly decem-
berre vonatkoznak, de 
amelyeket a gyakorlat-
ban idén januárban kap-
tak meg a vállalkozók, 
nem kell szerepelniük a 
2020-ra vonatkozó adó-
bevallásban.




