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Nem igazolódtak be a számítások: a gépkocsigyártók és -forgalmazók azt remélték, hogy a roncs-
program március végi újraindítása nyomán jelentős mértékben megnövekedhet az eladott gépkocsik száma. 
A piaci elemzők szerint a roncsprogram még nem érezteti kellőképpen hatását. Egyrészt azért, mert a kiselej-
tezésre került járművek száma egyelőre kevesebb, mint a megelőző esztendőben, másrészt pedig azért, mert 
az értékjegyek piaca is pang, sokan kivárnak egy jobb ár reményében. Egyesek szerint viszont erre nemigen 
lehet számítani. Ami pedig a májust illeti: egyes előrejelzések szerint jobb hónap lesz, mint az áprilisi, és talán 
sikerül elérni majd a tavalyi szintet.   szöveg: hecser zoltán, grafika: mihály lászló

Több elképzelés közül válaszThaTNak

Módosulhat a regadó
TörTéNelmi rekord a bmW-Nél

Mekkora lehet az autógyártók 
haszonkulcsa?várhatóan a június 1-jei kormány-

ülésen dől el, módosulnak-e a kör-
nyezetvédelmi illetékre vonatkozó 
sürgősségi kormányrendelet egyes 
előírásai. Ha igen, bármilyen hasz-
náltautó-vásárláskor fizethetünk 
regadót pótló illetéket, de az is 
lehet, hogy a járműadó mellé egy 
újabbat is bevezetnek.

h. Z.

Máris több variáns szü-
letett a bejegyeztetési, 
illetve a környezetvédel-

mi illeték jogszabályozásának mó-
dosítására, miután az Európai Unió 
bírósága elmarasztalta a román kör-
nyezetvédelmi illetékre vonatkozó 
2008/50-es sürgősségi kormány-
rendelet egyes előírásait. 

Az egyik elképzelés szerint ezt 
az illetékfizetési kötelezettséget 
kiterjesztenék azokra a járművek-
re is, amelyekre annak idején nem 
kellett azt kifizetni, így amennyi-
ben azok eladására kerülne sor, 
akkor alkalmazandó lenne az ille-
ték. Annak kvantumát viszont a 
jelenlegihez képest 30 százalékkal 
csökkentenék.

Egy másik variáns szerint az il-
letékfizetés esetében ezentúl nem 
lesz szó az „első bejegyzésről”, 
kö vetkezésképpen az nemcsak a 
külföldről behozott gépkocsikra 
vonatkozna. A befizetett illetékek 
esetében az annak 30 százalékos 
csökkentéséből származó külön-

bözetet visszafolyósítanák az érin-
tetteknek, de nem egy összegben, 
hanem többéves részletben.

Egy további elképzelés alapján 
bevezetnék az évente fizetendő 
környezetvédelmi illetéket, függet-
lenül az eddig is fizetett járműadó-
tól – ilyenképpen két adónemmel 
is sújtanák a járműtulajdonosokat. 
A végleges döntés várhatóan a jú-
nius 1-jei kormányülésen születik 
majd meg.

Értesülések szerint egyébként 
jelenleg a bíróságoknál országos 
viszonylatban több mint 40 000 
környezetvédelmi illetékkel kap-
csolatos per van folyamatban. 

Máris történelmi rekordot döntött 
meg az idei első negyedévben a 
bmW: egy legyártott gépkocsira 
számítva az adózás előtti nyere-
sége 4462 euróra rúgott. De mek-
kora haszonkulccsal dolgozhat a 
többi autógyártó? A Bloomberg 
piackutató cég elemzése erre 
próbál megközelítő választ adni.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Rendszerint üzleti titoknak 
szá mít, milyen haszonkulcs-
csal dolgozhatnak a gépko-

csigyártók, ilyen jellegű adatok pub-
likálása nem jellemző. Egyes nyil-
vánosságra hozott adatok alapján 
azonban – még ha megközelítőleg 
is – ki lehet azt számítani.

A minap egy ilyen jellegű 
elem zés eredményeit közölte a 
Bloomberg. A neves amerikai pénz-
ügyi elemző és piackutató cég szak-
értői szerint az esztendő első negye-
dében a BMW történelmi rekordot 
döntött meg, amikor egy legyártott 
gépkocsira számítva az adózás előt-
ti nyeresége 4462 euróra rúgott. A 
szóban forgó időszakban a gyár ösz-
szesen 382 758 járművet gyártott le. 
A második helyre a Mercedes Benz 
került, amelynél az egy járműre jutó 
bruttó nyereség 4145 euró volt, azt 
követi az Audi 2981 eurós nyereség-
gel. Mindhárom cég érdekes módon 
kiugró eredményeket jegyzett a ha-
szonkulcs tekintetében az első évne-
gyed során. A Bloomberg szakértői 
szerint ugyanis a megelőző eszten-

dőben távolról sem volt ilyen nagy 
arányú a nyereség. 

Becsléseik szerint 2010-ben a 
BMW esetében az egy járműre jutó 
adózás előtti profit 3557 euró volt, 
a Mercedes Benz esetében 3654 
euró, az Audi esetében pedig 2528 
euró. Számításaik meggyengíteni 
látszanak azt a feltételezést is, mi-
szerint a nagy szériában gyártott 
gépkocsiknak jelentősebb a nyere-
sége. Jobbára ugyanis a márka hor-

dozza a nyereséget, illetve azok a 
járművek, amelyek az úgynevezett 
exkluzív kategóriába tartoznak, és 
egy adott vásárlói kategóriát céloz-
nak meg. A nagy szériában gyártott 
személygépkocsik a kényelem, a 
felszereltség szempontjából álta-
lában elmaradnak a luxus kategó-
riájú járművektől, nagyobb keres-
letnek örvendenek többek között 

viszonylag alacsonyabb áraik miatt 
is – következésképpen a nyereség is 
szerényebb.

A tavalyi adatokon alapuló szá-
mításaik szerint a Volkswagen ese-
tében az egy személygépkocsira jutó 
bruttó nyereség 560 euró körül volt, 
a Fiat esetében 250 euró, a Skoda 
esetében 590 euró, a Renault eseté-
ben pedig 150 euró. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy az említett márkájú 
gépkocsik között nincsenek olyan 

modellek és típusok, amelyek eseté-
ben az átlagosnál jóval nagyobb nye-
reséget könyvelhetnek el a gyártók. 
E tekintetben megemlíthetjük pél-
dául a Renault Mégane CC-t, egy 
exkluzív variánsú személygépkocsit, 
amelyet nemrégiben dobott piacra 
a gyártó, s amelyet Romániában is 
meg lehet vásárolni 24 900 euró kö-
rüli induló áron.

Szerelők a BMW dél-karolinai gyárában. Hasznot húznak

Használtautó-vásárló. Homályos kilátások

A Romániában értékesített új gépkocsik számának alakulása 2010 és 2011 első negyedévében


