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> Mindenképpen megmentik Görög-
országot – állítják londoni elemzők. Az 
euróövezeti vezetők mindenképpen meg-
adják Görögországnak a következő hetek 
finanszírozásához szükséges külső pénzügyi 
segítséget, függetlenül az újabb konszolidá-
ciós intézkedések parlamenti elfogadásától 
– vélekedtek tegnapi helyzetértékelésükben 
londoni pénzügyi elemzők. Ugyanakkor 
megjegyezték: súlyos hitelességi következ-
ményei lennének, ha Görögország az intéz-

kedések parlamenti elutasítása esetén is hoz-
zájutna a külső támogatáshoz. Az Eurasia 
Group nevű globális pénzügyi-politikai 
kockázatelemző csoport londoni részlegé-
nek elemzése szerint az euróövezeti veze-
tők – tekintet nélkül a görög parlamenti 
voksolás kimenetelére – mindenképpen elő 
fogják teremteni a pénzt, eredménytelen 
törvényhozási szavazás esetén valószínűleg 
áthidaló kölcsön formájában, egyszerűen 
annak megakadályozására, hogy Görög-
ország már július elején – nem rendezett 
körülmények közepette – törlesztési leál-

lás felé sodródjon. Ebben az esetben a köl-
csönt már jó eséllyel a hétvégén esedékes 
rendkívüli Eurogroup-ülésen jóváhagynák. 
E hitelek célja az lenne, hogy átsegítse Gö-
rögországot júliuson és augusztuson. A 
finanszírozás visszatérne a hagyományos 
mederbe, amint egy új görög kormány lép 
hivatalba, és az életbe lépteti a mostani ter-
vezethez hasonló középtávú költségvetési 
csomagot – jósolták az Eurasia elemzői. A 
ház szerint azonban, ha ez a forgatókönyv 
játszódik le, az az eddigi legnagyobb csa-
pást mérné a vezető euróövezeti országok 

– különösen Németország – hitelességére, 
és ennek fontos következményei lennének 
a jövőbeni válságkezelésre. A görög – vala-
mint a portugál és ír – politikusok ugyanis 
ebből tudnák, hogy az euróövezeti vezetők 
„töltetlen pisztollyal” fenyegetőznek, és ez 
„végzetesen” aláásná a valutauniós döntés-
hozó elit képességét a perifériális országok 
reformjainak előmozdítását célzó nyomás-
gyakorlás kifejtésére, ráadásul olyan időszak-
ban, amikor erősödik a reformokkal szembe-
ni belső ellenállás is ezekben az országokban 
– áll az Eurasia tegnapi elemzésében.
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Gazdaság

Románia újra jól vizsgázott a Nemzetközi Valutaalap 
előtt. A jó teljesítmény pedig jutalmat érdemel: a költségvetési 
spórolás, a beharangozott átszervezés, gázáremelés, adósság-
monitorizálás és az állami cégekre kényszerített létszámcsök-
kentés díját pedig a tavasszal megkötött 3,5 milliárd eurós 
hitelkeretből elsőként lehívhatóvá tett, 481 millió eurós ösz-
szeg jelenti. A hitelmegállapodás sajátosságaként az említett 
összeg – illetve a későbbi hitelrészletek – szabaddá tételéért 
egyébként pont azért kínlódunk, hogy azt – rendelkezé-
sünkre állva – ne használjuk fel. Lehetőleg le se hívjuk, ne is 
nyúljunk hozzá. De akkor miért kértük? – tehetné fel bárki 
józan parasztésszel a kérdést. Elsőre valljuk be, nem is tűnik 
túl logikusnak a lépés, de második nekifutásra érthetőbb, ha 
a dolgot, a bankban őrzött eurómilliók nyugtató hatásához 
mérjük: a pénzpiacok törvénye szerint ugyanis az, akinek 
nincs is pénze, szükséges is lenne rá, de ennek ellenére mégis 
erőfeszítéseket tesz, hogy a mások által felajánlott kölcsönből 
ne költekezzen, nagyobb bizalmat élvez.

Romániának pedig igencsak szüksége van a pénzpiac-
okon eljátszott bizalom visszanyerésére, különösen egy olyan 
miliőben, amiben a befektetők, hitelezők a Romániához 
képest is stabilabbnak hitt, euróval fizető országokba vetett 
bizalma – a görögországi példa kapcsán – finoman fogal-
mazva is padlón van. Fellélegezni pedig a görög tragédia 
elodázása után sem lehet, hisz a küszöbön álló, pénzügyileg 
azonnal életmentő beavatkozásra szoruló páciensek várólis-
tájára a jelek szerint Portugália, Spanyolország és írország 
is feliratkozott. Románia pedig mára ugyan kikerült a világ 
tíz leghitelkockázatosabb elitországa közül, de a mi szeren-
csénket igazából csak más nagyobb szerencsétlenségének 
(eladósodásának és fizetési nehézségének) köszönhetjük.

A pénz márpedig természetéből adódóan igen hisztis 
jószág. Szűkös időben pedig különösen kényes a felhasz-
nálásra. A Románia rendelkezésére álló 3,5 milliárd eu-
rós – az Európai Unió felajánlásából további 1,5 milli-
árd euróval megtoldható – summa pedig már ugyancsak 
erős kísértés egy olyan román kormány számára, mely a 
jövő évi helyhatósági és parlamenti választásokra gon-
dolva a népszerűtlenség és a hitelezők által kényszerített 
aprópénzkeresés szorításában tengődik. Márpedig a bár-
sonyszékben nehéz lesz a jövő évre vállalt 3 százalékos 
GDP-arányos költségvetési hiány teljesítéséhez ragasz-
kodni, ha a beharangozott húsba vágó intézkedéseken 
túl a Boc-kabinetnek jövőre ehhez még további 9-10 
milliárd lejes kiadáscsökkentő-bevételnövelő egyenlegja-
vulásról is gondoskodnia kell. Vajon naivitás-e mindezt 
elvárni attól a kormánytól, akit az állami számvevőszék 
már idén is a sürgősségi alapokból való felelőtlen költeke-
zésért ostoroz? Lesz-e erő, akarat, hovatovább kitartás a 
felvállalt reformintézkedések véghezvitelére? A látszatin-
tézkedések, a hisztériakeltés, a zavarosban halászás és az 
államfő kifogyhatatlan ötletbörzéihez való asszisztálás 
megtagadására? Kellő bölcsesség – akár a népszerűtlen-
séget is vállalva – a választási ígéretinfláció elkerülésére, 
a Washingtonból és Brüsszelből „elővigyázatosságból” 
asztalra kérettetett közel 5 milliárd euró el nem költésére? 
A kérdésekre adható válaszokat az előttünk álló egyéves 
időszak bizonyosan eldönti, de megjegyezném, a gazda-
ságba gázoló politika ettől még nem gazdaságpolitika.

Gazdaság, politika
   jegyzet n Domján Levente

112-es űrlap

Júliustól csak elektronikus 
formátumban

Noha a 112-es űrlap benyújtására 
kötelezett 7643 Hargita megyei 
munkáltató közül eddig mindössze 
4613 igényelte az űrlap elektroni-
kus benyújtásához szükséges digi-
tális aláírási bizonylatot, szakértők 
szerint mégsem lesz fennakadás 
a nyilatkozatok jövő hónap végi 
benyújtásakor. az optimizmust egy-
részt az 1100 folyamatban levő digi-
tális aláírás igénylésére, másrészt a 
112-es nyilatkozat elektronikus be-
nyújtására jogosult könyvelőcégek 
nagy számára alapozzák.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Június 27-e volt az utolsó időpont, 
amikor a megelőző hónapra vo-
natkozóan két lehetőség volt a 

társadalombiztosítási hozzájáru-
lásokra, a személyi jövedelmi adóra 
és a biztosított személyek névleges 
nyilvántartására vonatkozó jelentés, a 
112-es űrlap benyújtására. A júliusra 
vonatkozó űrlapokat, amelyek be-
nyújtási határideje július 25-én jár le, 
már csak elektronikus formában lehet 
benyújtani, ami kapcsán országszerte 
megnövekedett az igény az elektroni-
kus aláírási jog megszerzése iránt. Bár 
országos viszonylatban közel 470 ezer 
munkáltató kötelezett a szóban forgó 
nyilatkozat benyújtására, az elmúlt év 
végén azonban csak 100 ezer rendel-
kezett elektronikus aláírási bizonylat-

tal. Amint arról értesültünk, június 
második felétől kezdődően a három 
digitális bizonylatot kibocsátó céghez 
napi átlagban 8 ezer igénylés érkezik.

Hargita megyében a 112-es űrlap 
benyújtására 7643 adófizető, illetve 
munkáltató kötelezett. Ezeknek má-
jusra vonatkozóan 31,3 százaléka nyúj-
totta be elektronikus formátumban 
a 112-es űrlapot, a közepes nagyság-
rendű adófizetőknek viszont közel 95 
százaléka már elektronikus formátum-
ban továbbította azt. Nem így történt 
a most megszűnő gyergyószárhegyi és 
szentegyházi adóhivatalok illetékessé-
gébe tartozó munkáltatók esetében, 
ahol is az elektronikus formátumban 
benyújtott űrlapok részaránya alig 10, 
illetve 11,55 százalékot tett ki. Számí-
tani lehet azonban a helyzet javulásá-

ra, ugyanis a legfrissebb adatok szerint 
megyei viszonylatban 4613 adófizető 
igényelte a digitális bizonylatot, ezek 
közül 4221 jogi személy, 392 pedig 
magánszemély. És hogy megyénk 
esetében is kimutatható az érdeklődés 
felgyorsulása, annak bizonysága a jú-
nius hónap folyamán benyújtott több 
mint 1100 igénylés. Mivel a könyvvi-
teli szakcégek megbízatási alapon akár 
10-15 ügyfél részére is benyújthatják 
egyidejűleg a 112-es űrlapot, joggal fel-
tételezhető, hogy különösebb gondok 
nem akadhatnak a július 25-i határidő 
betartását illetően. Az viszont tény, 
hogy azoknak a munkáltatóknak, 
amelyek nem rendelkeznek kellő in-
formatikai infrastruktúrával, illetve di-
gitális bizonylattal, többletkiadást fog 
jelenteni a 112-es űrlap ügyintézése.

Szorít az idő: júliusban a 112-es űrlap csak online nyújtható be
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