
A kilátásba helyezett hat egység 
révén a romániai megyék közül 
Hargita megyében szűnik meg a 
legtöbb adóhivatal – derül ki az Or-
szágos Adóügynökség elnökének 
átszervezési rendeletéből. A bezá-
rásra ítélt adóhivatalaik megmen-
tése érdekében ugyanakkor közös 
levélben fordult a pénzügyminisz-
terhez és az Országos Adóügynök-
ség elnökéhez Székelykeresztúr, 
Korond és Szentegyháza polgár-
mestere, illetve a Hargita megyei 
adóhivatali alkalmazottak szak-
szervezete is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Mint arról a napokban be-
számoltunk, a Hivatalos 
Közlönyben meg nem 

jelent kormányhatározat alapján 
több mint zűrzavaros körülmények 
között bontakoztatta ki a kormány 
és az Országos Adóügynökség a 
közpénzügyi intézményrendszer 
át szervezését: ennek áldozataként 
Hargita megyében hat vidéki adó-
hivatal szűnik meg. 2011/564-es 
szám alatt időközben, a Hivatalos 
Közlöny június 9-i számában meg-
jelent a már említett kormányha-
tározat is, módosítva az Országos 
Adóügynökség szervezésére vonat-
kozó 2009/109-es kormányhatáro-
zatot. Az adóhivatalok új felállását 

viszont az Országos Adóügynökség 
elnökének – hivatalosan máig meg 
nem jelent – 2011/2180-as rende-
lete tartalmazza, amelyiknek mel-
léklete a megszüntetésre kiszemelt 
adóhivatalok névjegyzékét tartal-
mazza. Ebből az derül ki, hogy a leg-
több adóhivatal – szám szerint hat 
– Hargita megyében szűnt meg. Így 
viszont több, Hargita megyénél ki-
sebb – Krassó-Szörény, Dâmboviţa 
és Beszterce-Naszód – megyében is 
ezentúl több adóhivatal lesz. Az is 
furcsállandó, hogy egyes megyék-
ben az előzetes bejelentés ellenére 
továbbra is megmaradtak községi 
székhelyű adóhivatalok: így tör-
tént ez például Giurgiu, Szilágy és 
Tulcea megyében is. Brassó megyé-
ben például továbbra is megmarad 
a megyeközponttal már-már össze-
olvadt Szecseleváros adóhivatala. 
Ám történt még valami: a szóban 
forgó létező/nem létező rendele-
tet módosították egy újabbal, a 
2011/2194-sel, aminek eredmé-
nyeként előzetesen megszüntetett 
adóhivatalokat élesztettek újra. 
Mint a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóságtól meg-
tudtuk, a rendeletnek kénytelen-
kelletlen érvényt kellett szerezni, 
megtörtént az érintett adófizetők 
leértesítése, illetve átirányítása. Az 
átszervezés nyomán érintett alkal-
mazottak pedig jelenleg felmondá-

si idejüket töltik, s majd átkerülnek 
a megmaradt adóhivatalokhoz, így 
előreláthatólag egyetlen személy el-
bocsátására sem kerül sor.

Időközben az érintett adófize-
tők elégedetlensége okán a korondi, 
a szentegyházi és a székelykeresztúri 
polgármesterek beadvánnyal fordul-
tak az Országos Adóügynökség elnö-
kéhez, amelyben az adott helységek-
ben székelő adóhivatalok megmenté-
sére tesznek kísérletet. Az átszervezés 
Székelykeresztúr esetében például 
olyan adófizetőket is érint, akiknek 
ezt követően a jelenlegi 40 kilométer 
helyett, ezután Székelyudvarhelyhez 
kerülve, immár 70 km-t kell utaz-
niuk. Korond esetében 17 helység 
több mint 2 ezer adófizetőjét érinti 
hátrányosan az átszervezés, míg a 
székelykeresztúri adóhivatal esetleges 
megszűnése 35 település közel 1600 
adófizetőjét érinti. Információink 
szerint a közpénzügyi vezérigazgató-
ság alkalmazottjainak szakszervezete 
is beadvánnyal fordult a Pénzügymi-
nisztériumhoz, valamint az Országos 
Adóügynökséghez: álláspontjukat 
pedig kedvezően véleményezte Ladá-
nyi Zsolt, Hargita megye prefektusa 
is. Hogy sikeres lesz-e a közbenjárás, 
még egyelőre nem tudni, ám a mó-
dosítások módosítása kapcsán – és 
az említett rendeletek Hivatalos 
Közlönyben való publikálása előtt 
– minden lehetséges.

hírfolyam

> Idén még nőtt, jövőre már apad az 
uniós segélycsomag. Az Európai Bizottság 
által Romániának idén leosztott 49,5 millió 
euró után jövőre már csak 12 millió euró jut 
a leghátrányosabb helyzetben levők támoga-
tását célzó élelmiszersegély- program finan-
szírozására. Románia egyébként tavaly e cél-
ra Brüsszeltől 30 millió eurót kapott. A terv 
nem pénzkiutalásról szól, hanem a hátrányos 
helyzetben levők segítését célzó élelmiszerek 
kiutalásáról. A Romániának szánt segély 112 

ezer tonna gabonából áll az intervenciós tar-
talékalapban létező 162 410 tonnából. A húsz 
országból, amely 2012-ben segélyben része-
sül, csak öt állam kap gabonát: Románián kí-
vül Bulgária, Csehország, Málta és Szlovákia. 
A programban részt vevő többi állam – köz-
tük Franciaország, Olaszország és Nagy-Bri-
tannia – tejport kap, összesen 57 ezer tonnát. 
Az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb 
tejpor-támogatási keretet – 22 millió euró 
értékben – jövőre is Olaszország kapja. 2012-
ben egyébként az Európai Unió összesen 113 
millió eurót fordít élelmiszersegélyre, ami 

csupán ötöde az előző évek alatt ugyanerre 
szánt félmilliárd eurós keretnek. Az Európai 
Bizottság becslései szerint az Unió szintjén 
mintegy 43 millió olyan személy él, aki nem 
engedheti meg magának, hogy két napban 
egyszer teljes étkezést biztosítson magának.

> Nem lesz olajrali – állítja az OPEC-
főtitkár. Nem tartja megalapozottnak az olaj-
árak 2008-as mértékű emelkedésével kapcso-
latos félelmeket a Kőolaj-exportáló Országok 
Szervezetének (OPEC) főtitkára. Abdallah 
Szálem el-Badri szerint most a magasabb 

tartalékkapacitások miatt a termelők jobban 
felkészültek a kereslet kielégítésére. ,Nem fog 
megismétlődni 2008” – mondta a főtitkár 
egy nyilatkozatában, arra utalva, amikor 2008 
nyarán a nyersolaj ára 147 dolláros rekordra 
nőtt, hozzájárulva a globális gazdasági válság 
mélyüléséhez. Állította, az OPEC jelenleg 
még Líbia nélkül is napi 4,5 millió hordónyi 
tartalékkapacitással rendelkezik. A főtitkár 
nyilatkozatában azt is elmondta, hogy az 
OPEC-államok olajipari kapacitásaik növe-
lésére mintegy 290 milliárd dollárt készülnek 
befektetni a 2011–2015 közötti időszakban.

Gazdaság
 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését  

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre 
vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2011. július 4-én 10 órakor Csíksze-
reda, Decemberi forradalom utca 20. szám alatt, a 
317-es szobában árverés útján eladásra kerülnek az 
adós PRODCOM PUIU Kft. (fiskális lakhelye: 
Maroshévíz, December 1 utca 61. szám, Hargita me-
gye, fiskális azonosítószáma: 8430410) tulajdonát 
képező következő ingóságok:

Sorsz. Megnevezés Érték lejben

1. 1987-es évjáratú ROMAN 19256 DFS 
típusú vontatótraktor 9 705

2. 2000-es SF–14 AS STARFOR típusú 
rönkszállító félutánfutó 8 102

Összesen 17 807

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Maroshévízi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
(Nicolae Bălcescu utca 59. szám) a következő do-
kumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint 
a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befize-
téséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhe-
tő a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másola-
tát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési 
okirat román nyelvű fordítását; a romániai magán-
személyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon 
igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. 
Továbbá a kitűzött időpontban és a megnevezett he-
lyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az 
árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 
2011. június 20-án kifüggesztették.
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KOrántSeM vÉgeS A bezáráSrA ítÉlt AdóHivAtAlOK liStájA

Nem adták fel az adóhivatalokat

Oldanák a tiltást: egyre több adóhivatalt vennének le az országosan megszüntetendők listájáról fotó: mihály lászló


