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> Sokba kerül a sztrádastop. Tavaly 
ősztől kezdődően az észak-erdélyi autópálya 
építésének szüneteltetése közel 50 millió eu-
rójába került az államnak. A szállításügyi mi-
nisztérium idén 35 millió eurót szánt volna 
az erdélyi autópálya építésére, a kivitelezési 
árért történő alkudozás azonban már kilenc 
hónapja tart, ebből 10 millió eurót a tönk-
retett munkák kijavítása visz el, ami a Bihar 
megyei, 64 kilométer hosszúságú 3C útsza-
kasz elhagyása nyomán keletkezett. Ezen a 

szakaszon 2004-ben elkezdődtek a munká-
latok, azonban a területek kisajátítása nem 
fejeződött be, ezért abba kellett hagyják az 
építést. Normál esetben a telep elhagyása 
után a megrendelő kérésére az építővállalat 
elvégzi a meglévő szakasz megóvása érde-
kében szükséges munkálatokat, az országos 
útügyi vállalat (CNADNR) azonban ezt 
nem kérte – számol be a România Liberă. 
A Bechtellel kötött szerződés értelmében a 
román állam kell fizesse a munkagépek par-
kolási költségeit. Tavaly erre 30 millió eurót 
költött a CNADNR, a 2010. október–2011. 

június közötti periódusra pedig a lap szerint 
az összeg 22 millió eurót tesz ki. A „parkolá-
si díj” mellett a Bechtel – függetlenül attól, 
hogy dolgozik vagy sem – közvetett költség 
címén havi egymillió eurót bevételez az ál-
lamtól, amely október óta 9 millió eurót je-
lent. Ehhez hozzájön még a felhalmozott 110 
millió eurós adósság is, amelynek büntetőka-
mata havi félmillió euróra rúg. Az építkezés 
leállásának hatásaiként a Bechtel korábbi 2-3 
ezer alkalmazottjából már csak közel 300 dol-
gozik, az amerikai cég beszállítói pedig nem 
tudják behajtani követeléseiket.
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Átszervezés okozta „kényszerpihenő”

Öt napig szünetel 
az adóhivatalok tevékenysége

Gazdaság

hirdetés

Az országos intézményrendszer 
átszervezése miatt nem fogad-
nak ügyfeleket június 30-tól júli-
us 4-ig a Hargita megyei adóhi-
vatalok. Az informatikai rendszer 
leállítása miatt azonban ez idő 
alatt nem működik a kincstár há-
lózata sem, így a kincstári szám-
lákra sem pénzt feltölteni, sem 
pénzt továbbutalni nem lehet. 

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Végérvényesen eldőlt a lapunk 
által is ismertetett kormányhatáro-
zat, és az adóügynökség elnökének 
rendelete értelmében országszerte 
számos vidéki településen megszűn-
nek az adóhivatalok. Az átszerve-
zés nyomán Hargita megyében hat 
adóhivatal – a korondi, szentegyhá-
zi, székelykeresztúri, balánbányai, 
gyergyószárhegyi és borszéki – 
fog megszűnni. Tevékenységüket a 
meg maradó municípiumi – azaz 
a csík szeredai, székelyudvarhelyi, 

gyergyószentmiklósi és maroshévízi 
– adóhivatalok veszik át, s azok il-
letékességeibe kerülnek az érintett 
települések adófizetői is. Amint 
azt Kedves Imre közgazdásztól, a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Ve-
zérigazgatóság ügyvezető igazgató-
jától megtudtuk, július 5-től kez-
dődően a megszűnő adóhivatalok 
tevékenységét ténylegesen átveszik 
a municípiumi adóhivatalok, azaz 
ettől az időponttól kezdődően az 
érintett adófizetőknek, jogi és ma-
gánszemélyeknek egyaránt bármi-
lyen adóügyben, valamint kincstári 
befizetés esetében ez utóbbiakhoz 
kell fordulniuk. A szóban forgó 
átszervezés a végéhez közeledik, a 
megszűnt adóhivatalok személyzete 
átkerült a megmaradottakhoz, azaz 
senkit sem kellett elbocsátani és az 
áthelyezett alkalmazottak bérei sem 
csökkennek. Ám az áthelyezést válla-
ló alkalmazottaknak vállalniuk kell 
az ingázást is. A székelyudvarhelyi 
adóhivatal esetében gondot jelent 
a helyszűke, amelynek megoldása 
érdekében igyekeznek megtenni a 
szükséges lépéseket.

Az átszervezés szükségessé tette 
az intézményrendszer információs 
hálózatának átrendezését is, aminek 
okán június 30-tól kezdődően július 
4-gyel bezárólag országszerte szüne-
tel az ügyfélfogadás az adóhivatalok-
nál és a kincstári pénztáraknál. Ez a 
kényszerpihenő azt jelenti, hogy nem 
lesz lehetőség semminemű bizonylat 
és igazolás kibocsátására, különböző 
bejegyzések eszközlésére, illetékek 
stb. befizetésére, sem pedig pénzfel-
vételre a kincstártól. Úgyszintén eb-
ben a periódusban nincs lehetőség 
kincstár révén történő átutalásokra 
sem. Fontos kihangsúlyozni, hogy 
akiknek adott bizonylatokra lenne 
szükségük ebben az időszakban, an-
nak kibocsátását kérelmezzék június 
30. előtt oly módon, hogy a tényle-
ges kibocsátásra sor kerülhessen jú-
nius 29-cel bezárólag. De ez vonat-
kozik bárminemű ügyintézésre is. 
Továbbá jó tudni azt is, hogy ebben 
a hónapban a 112-es űrlap benyúj-
tásának határideje június 27., hétfő. 
De emlékeztetnénk arra is, hogy a 
112-es űrlapot ezt követően július 
folyamán már csak elektronikus for-
mátumban lehet benyújtani.

Öt napra megáll az élet az adóhivataloknál és a kincstárnál. Ajánlják az előregondolkozást

„Lévén, hogy a költségvetési bevételeket igen hátrányosan 
érintette a gazdasági-pénzügyi válság; a bevételek és a kiadá-
sok szintje közötti egyensúly megteremtése érdekében gyakor-
latba kell ültetni egyes, az adóalap kiszélesítésére vonatkozó 
intézkedéseket, valamint meg kell emelni egyes helyi adókat 
és illetékeket”. Hol olvastam mindezt, honnan ez az idé-
zet? Egy sürgősségi kormányrendelet megindokolásának 
szövegéből. A 2010. június 30-án meghozott és még aznap 
közölt 2010/59-es sürgősségi kormányrendeletről van szó, 
amely értelmében megemelték a magánszemélyek által fi-
zetendő ingatlanadók szintjeit, már amennyiben több in-
gatlan birtokolásáról van szó. Ez azt jelentette, hogy egy 
olyan magánszemély, akinek tulajdonában a lakhelyén 
kívüli házon túl még több, esetleg három ingatlan volt, 
az alapadó háromszorosát kellett fizetnie. De ugyanezen 
kormányrendelet értelmében emelték meg a hengerűrtar-
talom függvényében bizonyos járművek adószintjét is. A 
megemelt adótételek 2010. július 1-jétől váltak hatályossá, 
de amennyiben egy személy már az év elején egész évre ki-
fizette az adót, akkor a második félévre vonatkozóan köte-
lezték a különbözet kifizetésére. A szóban forgó kormányren-
delet alkalmazása nyomán országszerte gyarapodtak a helyi 
költségvetések bevételei, hol nagyobb, hol kisebb arányban. 
Hogy e kormányrendeletre miért volt szükség, az a fentebb 
idézett megindokolásából is kiderül.

A kormányrendelet viszont a jelek szerint tiszavirág 
életűnek bizonyult. A Hivatalos Közlöny június 10-i számá-
ban jelent meg az azt jóváhagyó 2011/88-as törvény, mely 
úgy rendelkezik, hogy a sürgősségi kormányrendelet előírásai 
2011. december 31-ig alkalmazandók. Tehát, még az idén 
fizetendők a megemelt adótételek, de a jövő esztendőtől kez-
dődően már nem. Ebből az is kikövetkeztethető, hogy hon-
atyáink szerint az idén kilábalunk a gazdasági válságból, s 
mindaz, amit indokolási érvként sorakoztatott fel a kormány 
nem egészen egy évvel ezelőtt, mára idejemúlttá vált. Csodá-
latra méltó honatyáink optimizmusa, pedig a makrogazda-
sági mutatók nemigen késztetnek ilyen derűlátásra. De az is 
lehet, hogy a honatyák közül is igen sokan voltak érintettek a 
megemelt adótételek okán. Erre lehet következtetni vagyon-
nyilatkozatukból is, közülük ugyanis nem egy, nem kettő, 
hanem igen sok tulajdonosa két-három vagy annál is több 
lakóingatlannak. A pluszadó kifizetése eszek szerint nekik 
sem esett jól. Mint ahogy az is igaz, hogy közülük igen kevés 
furikázik Dacia Logan vagy Chevrolet Spark személygép-
kocsival. Talán nem túlzok, ha azt állítom, a sürgősségi kor-
mányrendelet ilyenszerű jóváhagyásakor nem annyira az 
ország, illetve a helyi költségvetések érdekeit tartották szem 
előtt, mint inkább a saját pénztárca kímélő érdekeiket. Köz-
vetve idetartozik az is, hogy a minap a kormányfő személyes 
tanácsadója, Paula Vass rosszallásának adott hangot e tör-
vény elfogadása kapcsán. Ő maradt a rosszallással, a helyi 
költségvetések a bevételkieséssel, az „ingatlanhalmozók” pe-
dig a „megtakarításokkal”. De gond egy szál se – parlamenti 
döntés ide vagy oda –, a kormány egyes hírek szerint a pad 
alatt már a megemelt ingatlanadó 2012-es esztendei hosz-
szabbításán dolgozik.

Kilábaltunk 
a válságból?

        Jegyzet n hecser zoltán


