
Két-három héten belül a kormány is 
elfogadja az új regisztrációs adófi-
zetési törvényt, mely ugyan 20-30 
százalékkal kisebb lenne a jelenle-
ginél, de a fizetést a már 2007 előtt 
forgalomba helyezett hazai gépko-
csikra is kiterjesztené – ígéri Bor-
bély László környezetvédelmi mi-
niszter. Akik eddig többet fizettek, 
azok  visszakapják a különbözetet. 
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Az európai bíróság elmaraszta-
ló ítélete ellenére is ragaszko-
dik a gépkocsik regisztrációs 

adójához – jelentette be a marosfői 
EU Táborban tartott előadása után 
Borbély László környezetvédelmi 
miniszter. A kormány által két-há-
rom héten belül elfogadásra kerülő 
törvényjavaslat azonban megoldást 
talál az európai diszkriminációs ki-
fogásokra: ezután mindenki fizetni 
fogja, igaz, kisebb összegben.

„Én nem változtatom meg a 
véleményemet, akkor sem, ha van 
két döntése az Európai Unió bíró-
ságának, hiszen Romániában tavaly 
110 ezer új autót vettek, 234 ezer 
darabot pedig másodkézből vásá-
rolva hoztak be, aminek viszont 40 
százaléka tízévesnél régebbi autó 

volt. Ilyenkor egy felelős állam azt 
mondja, semmi gond, bármilyen 
autót be lehet hozni, szabad piac 
van – régebbi autókat is –, de akkor 
kell fizetni egy regisztrációs adót. 
Nem engedhetem meg magamnak 
azt a luxust, hogy évente 700 millió 
lejt adjak azoknak, akik a régi autó-
ikat kivonják forgalomból, s ezzel 
párhuzamosan megtöltjük Romá-
niát öreg és környezetszennyező au-
tókkal” – hangsúlyozta Borbély. A 
tárcavezető leszögezte, az Európai 
Unió bíróságának észrevétele sze-
rint a 2008-as törvény diszkrimi-
natív volt, „mert csak azok fizettek, 
akik külföldről hozták be a gépko-
csit”. Ennek megoldását a tárcave-
zető két módosításban látja: az első 
szerint – a regisztrációs adófizetés 
kötelezettségét mindenkire kiter-
jesztik. Elmondta, a 2007. január 
elseje előtt bejegyzett autók eseté-
ben a regisztrációs adót a gépkocsi 
következő első eladásánál fizettetik 
ki, az adó ez esetben a vevőt terheli. 
A tárcavezető érvelése szerint ez-
zel megszűnik a regisztrációsadó-
fizetési diszkrimináció. „Ám mivel 
többen lesznek, akik regisztrációs 
adót fizetnek, 20 és 30 százalék 
közötti mértékben csökkentjük az 
adót, tehát kisebb lesz, és visszaad-

juk mindazoknak a különbözetet, 
akik többet fizettek eddig” – tette 
hozzá Borbély. A tárcavezető sze-
rint a kidolgozott két módosító 
csomagot a kormány két-három 
héten belül elfogadja. „Ez törvény 
lesz, azaz a parlamenten is át kell 
menjen, tehát valószínű, hogy az 
ősz folyamán fog érvénybe lépni. 
Addig a régi törvényt alkalmaz-
zuk” – mondta el Borbély, de nem 
zárta ki annak lehetőségét sem, 
hogy – tekintve az ügy sok embert 
érintő jellegére – a kormánydöntés 
megszületése után, nem várva meg 
az őszt, egy rendkívüli parlamenti 
ülés összehívásával gyorsítják meg 
az új jogszabály elfogadását.

Újságírói kérdésre válaszolva 
amúgy Borbély a regisztrációs adó-
ból visszafizetésre kerülő összeget 
több tíz millió lejre becsülte, de 
megjegyzése szerint a pénzvisszafi-
zetés ellenére továbbra is biztosítva 
lesz a tárca legsikeresebb program-
jainak, így például a Zöld Háznak 
és roncsautóprogramnak is a finan-
szírozása. „Tavaly a regisztrációs 
adóból 750 millió lej folyt be az 
államkasszába, tehát marad annyi, 
hogy az elkezdett zöld beruházá-
sokra eleget tudjunk fordítani” – 
magyarázta a miniszter.
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A fizetésképtelenséget 
megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága
meghívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró 
szakszemélyeket, akik szerepelnek az Országos  

Adóigazgatási Ügynökség által jóváhagyott, 
fizetésképtelenséget megállapítók listáján 
a XIII. zónára, hogy tegyék le ajánlataikat 

a következő cégekre vonatkozóan, 
legkésőbb 2011. július 22-én 13 óráig:

fericom goLd Kft. (23084256)
   – Balánbánya; 
PAULino Kft. (15936659)
   – maroshévíz; 
HUngAriAn inVest com Kft. (27961290)
   – csíkszereda;
greAt UnderLine Kft. (25233192)
   – Tusnádfürdő.

Az ajánlatokat a 2007/1009-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendelete 2. cikke-
lyének 4. bekezdése, 14. és 16. cikkelye alapján kell 
összeálítani és a következőket kell tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, 
hogy kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minő-
ségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 
követelt havi díj, honorárium;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által 
követelt sikerdíj;

Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatko-
zóan, hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi 
vagy érdekellentéti helyzetben az adóssal, akihez ki 
lesz nevezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók lét-
számára vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetéskép-
telenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenységekben. A 
nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid be-
mutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a területi munkafelügyelőség 
által kibocsátott igazolás), érvényes együttműködési 
megállapodásuk vagy érvényes jogi szerződésük az 
ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatátozott 
időbeosztással, amelynek végrehajtását követni fogják 
az adóhatóságok;

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy 
kimutatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi 
eljárásról, amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek 
hány százalékban sikerült fedeznie az adós kötelezett-
ségeit, hogy amennyiben az ajánlattevők azonos pont-
számot érnének el, a 2007/1009-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendelete 15. cikke-
lyének 2. bekezdése alapján tudjuk majd rangsorolni 
az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell be-
nyújtani, amelyen fel kell tüntetni a következőket: 
„Oferta pentru selectarea unui practician în ceea ce 
priveşte ……………….., a nu se deschide până la data de 
22.07.2011, numele/denumirea, precum şi adresa/
sediul social al practicianului în insolvenţă”. Továbbá 
megkérjük, hogy az ajánlatot minden oldalával lepe-
csételve, aláírva és sorszámozva adják le.
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> Pénzügyminiszter kell az Unió élére. Az 
Európai Központi Bank (ECB) elnöke szerint 
az EU-tagországoknak el kellene gondolkodni-
uk egy közös pénzügyminiszteri poszt létreho-
zásáról. „Hosszú távon elképzelhetőnek tartunk 
egy rugalmas konföderációt, amely meglehe-
tősen különbözne az Egyesült Államoktól, de 
lenne egy gazdasági ügyekért felelős szövetségi 
minisztérium és miniszter” – fejtette ki tegnap 
Jean-Claude Trichet egy franciaországi üzleti 
fórumon. A bankelnök hozzátette: ez hosszú 

távú terv, amelyet ő uniós polgárként kívánatos-
nak tart, „de ami nem a holnap, hanem inkább a 
holnapután feladata lesz”.

> Északi-sarki olajmezőt annektálna 
Oroszország. Oroszország hamarosan az 
ENSZ-hez fordul, hogy hivatalos keretek kö-
zött szerezzen érvényt az északi-sarki térséggel 
kapcsolatos területi igényeinek. A nyersanya-
gokban, főként energiahordozókban gazdag 
területek hovatartozásáról évek óta tart a vita 
– számol be a Reuters. A viták középpontjá-
ban álló terület az Amerikai Földtani Intézet 

szerint 90 milliárd hordó olajat és a világ érin-
tetlen gázkészletének 30 százalékát foglalja 
magában, így érthető a komoly nemzetközi 
mozgolódás. A jelentős ásványvagyonnal ren-
delkező terület megszerzéséért Oroszországon 
túl az Egyesült Államok, Kanada, Norvégia és 
Dánia is „harcban” áll.

> Újabb görög-hitel kerül terítékre. A mai 
naptól ismételten Görögországnak nyújtandó 
újabb hitelcsomag a témája a Brüsszelben ta-
nácskozó euróövezeti pénzügyminisztereknek. 
Holnap viszont már csatlakozik hozzájuk mind 

a 27 tagország pénzügyminisztere. A megbeszé-
léseken elsősorban arról lesz szó, hogy milyen 
szerepet vállaljanak a magánbankok az újabb 
programban: az euróövezeti pénzügyminiszte-
rek azt kívánják elérni, hogy a 100 milliárd euró 
körüli hitelből 30 milliárdot a magánhitelezők 
álljanak a lejáró adósság újrahitelezésével. Mivel 
világossá vált, hogy Görögországot a 110 mil-
liárd eurós előző mentőcsomag sem mentheti 
meg az államcsődtől, hetek óta tart egy újabb 
hitel előkészítése. Az előző, 110 milliárd eurós 
hitel újabb, 12 milliárd eurós részletének a kifi-
zetését a hét végén hagyta jóvá az IMF.

Diszkrimináció nélkül, mindenkivel egyaránt regisztrációs adót fizettetne a kormány. Megelégelték a roncsautó-behozatalt  fotó: mti


