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> Dagadnak a hitelhátralékok. Egy 
hónap alatt 4 százalékkal nőtt a romániai 
lakosság 90 napot meghaladó hitelhátralé-
ka, mely így május végére 4,5 milliárd lejre 
rúgva immár átlépte az 1 milliárd eurós kü-
szöböt. A Román Nemzeti Bank által köz-
zétett statisztikák szerint az idei év első öt 
hónapja után 728 318 személynek volt 30 
naposnál régebbi hitelhátraléka: ők össze-
sen 6,45 milliárd lejjel tartoznak a hitelin-
tézeteknek, csak az elmaradások tekinteté-

ben. Májusban viszont újabb 7042 új késve 
törlesztőt jegyeztek, az elmaradt összeg ez 
esetben 225 millió lejjel nőtt. A 30 napot 
meghaladó hátralékok esetében mintegy 3 
milliárd lej a lejben felvett hitelek utáni tar-
tozás, 2,36 milliárd lej értékben az euróhitelt 
felvevők tartoztak. A többi devizában – a 
svájci frankban vagy japán jenben – felvett 
hitel esetében a hátralékok most először ha-
ladták meg az 1,05 milliárd lejt. Mint a jegy-
bank adataiból kiderül, ez közel 100 millió 
lejes növekedést jelent az előző hónaphoz ké-
pest. A nyilvántartásba vett hátralékok száma 

májusban elérte az 1,045 milliót, ez 6899 fős 
növekedést jelent az előző hónaphoz képest. 
A jegybank által korábban közzétett adatok 
szerint a legalább egynapos hátralékok a va-
lutahitelek esetében májusban 4,7 százalékkal 
nőttek, értékben kifejezve pedig immár meg-
haladták a 10 milliárd lejes összeget. A lejben 
felvett hitelek esetében a határidőn túl, pon-
tatlanul fizető ügyfelek száma 0,4 százalékkal 
gyarapodott. Május végén a valutában felvett 
hitelek összértéke 130,82 milliárd lej volt, 
míg a lejben eladósodott háztartások adóssá-
ga 78,49 milliárd lejre rúgott.
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Már csak elektronikus forMában

Búcsút vettek
A héttől már csak és kizárólag 
elektronikus formában lehet be-
nyújtani a 112-es űrlapot. Bár Har-
gita megyében – mint Kedves Im-
rétől, a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság ügyvezető 
igazgatójától megtudtuk – az űrlap 
benyújtására 7677 munkáltató kö-
telezett, az utolsó kettős lehetősé-
get is kihasználva, a digitális jelen-
tés-letevésre mégis csak az érin-
tettek 44 százaléka vállalkozott, 
annak ellenére is, hogy a digitális 
aláírási tanúsítványa megyénkből 
immár 6255 magán- és jogi sze-
mélynek van.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Július 25-e, hétfő volt az utolsó 
nap, amíg az érintett vállalkozók 
hagyományos formában is be-

nyújthatták a társadalombiztosítási 
hozzájárulásokra, a személyi jövedel-
mi adóra és a biztosított személyek 
névleges nyilvántartására vonatkozó 
jelentést, a 112-es űrlapot. Ezt követő-
en már kizárólag elektronikus formá-
ban nyújthatják be, ami azt is jelenti, 
hogy ugyanettől az időponttól búcsút 
lehet venni az adóhivatalok ügyfélab-
lakaitól: a „bejárás” immár a Pénzügy-
minisztérium elektronikus ügyfélka-
puján keresztül történik. Kedves Imre 
közgazdászt, a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság ügyvezető 
igazgatóját arról kérdeztük, miként 
festenek a 112-es űrlap benyújtására 
vonatkozó első félévi, illetve július 26-i 
statisztikai adatok.

Több digitális aláírás,
mint ahány használó
A szakember mindenekelőtt egy 

látszólag ellentmondásos helyzetre 
hívta fel a figyelmet. „Hargita megyé-
ben a benyújtott űrlapok 44,27 száza-
lékát továbbították elektronikus for-
mátumban, szám szerint 3346-ot. A 
rendelkezésünkre álló adatok szerint 
azonban júliusban 7647 munkáltató 
volt kötelezett a 112-es űrlap benyúj-
tására, ezek közül 7114 nyújtotta be 
ténylegesen. Ugyanakkor örvendetes 
tény, hogy a legtöbbjüknek sikerült 
korrekt módon és szabályszerűen 
kitöltenie az űrlapot, aminek bizony-
sága az is, hogy az elfogadottak, ún. 
validáltak részaránya megközelítette 
a 94 százalékot. Az ellentmondásos 
helyzet inkább az elektronikus for-
mátumban benyújtottakhoz kötődik. 

Hargita megyében ugyanis jelenleg 
összesen 6255 magán- és jogi személy 
rendelkezik elektronikus aláírással, 
tehát jóval többen, mint ahányan 
elektronikus formátumban továbbí-
tották a nyilatkozatot” – magyarázta 
Kedves Imre, hozzátéve, meglátása 
szerint az eltérést még mindig a vál-
lalkozók megszokásával, „a szokás 
hatalmával” magyarázta.

Két hónap, 2700 igénylés
Egyébként – mint hangsúlyoz-

ta – június és július folyamán szá-
mottevő mértékben megnövekedett 
az elektronikus aláírási bizonylatot 
megszerzők száma. „E két hónap so-
rán több mint 2700 ilyen bizonyla-
tot állítottak ki. Következésképpen 
a jövőre nézve nem okozhat gondot, 
hogy csak elektronikus formátum-
ban lesznek benyújthatók a szóban 
forgó űrlapok. Arra viszont kell fi-
gyelni, hogy a gyergyószentmiklósi 
és a székelyudvarhelyi adóhivatalok 
illetékességi körébe tartozó érintett 
adófizetők esetében a megyei átlagnál 
jóval kedvezőtlenebb a szóban forgó 
arány. Az utóbbi esetében például alig 
33,65 százalékos volt” – mutatott rá a 
szakember.

Az adóbevallási platformot bizto-
sító számítógépes hálózat kapcsán a 
Hargita megyei pénzügyesek tapaszta-
latai szerint mára már a rendszer is be-
járatódott, de mint Kedves megjegyzi, 
megbarátkoztak a programmal az 

érintett munkáltatók is. „Mindennek 
tükrében még egyszer hangsúlyoznom 
kell, Hargita megyében a jövőre nézve 
nem akadhatnak különösebb gondok. 
Idetartozik az is, hogy az adófizetők 
átirányítása az átszervezés után meg-
maradt adóhivatalokhoz úgyszintén 
zökkenőmentesen zajlott le” – sorolja 
a szakember. 

Megoldódott
a SRL-D-k problémája
A menet közben felmerült prob-

lémák kapcsán azonban Kedves Imre 
nem rejti véka alá, hogy a 112-es 

Tanácsokat személyesen is adnak, de a nyilatkozatokat csak online fogadják fotó: mihály lászló

 hirdetés

bontják az újonnan kötött
MunKASzeRzőDéSeKeT

Körmére néznek 
a munkaadóknak

A feketefoglalkoztatást szigorúbban büntető munka-
törvénykönyv rendeleteinek május elsejei életbe lépé-
se óta több mint 736 ezer új munkaszerződést kötöttek 
a munkaadók, ám ebből időközben 129 ezret meg is 
szüntettek – jelentette be tegnap a munkaügyi minisz-
ter. Az okok feltárására már zajlanak a vizsgálatok.

HN-információ

Több mint 736 ezer új munkaszerződést kötöttek 
a munkatörvénykönyv új rendelkezéseinek május 
1-jei életbe lépése óta, ám ezekből közel 129 ezer 

időközben már meg is szűnt – jelentette ki tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Sebastian Lăzăroiu munkaügyi miniszter. A 
tárcavezető a megszüntetett munkaszerződések kapcsán 
megjegyezte, ez esetben napszámosmunkásokról volt szó. 
„Május 1. és július 25. között országos szinten 736 563 új 
munkaszerződést jegyeztek be, ugyanakkor ezekből 
128 806-ot felbontottak” – pontosított. Lăzăroiu szerint 
ezzel eleve számoltak, hisz mint magyarázta, a szigorítá-
sokkal bár a munkaadók felhagynak a feketefoglalkozta-
tással, de később az állások egy részét meg is szüntetik. 

A munkaügyi minisztérium egyébként két hete ren-
delt el átfogó ellenőrzést az új munkaszerződések meg-
szüntetési okának felderítésére. A miniszter szerint július 
8-ig 627 579 új szerződést iktattak, amiből viszont 94 696-
et, azaz nagyjából az új kontraktusok 15 százalékát meg is 
szüntették. A 94 696 lejárt vagy felbontott szerződésből 
eddig mintegy 27 ezret ellenőriztek – ez alapján gondol-
ják, hogy a megszűnt szerződések többsége valamilyen 
napszámosmunkához kötődött – magyarázta Lăzăroiu. 
De mint hozzátette, az esetek 30 százalékában a munka-
szerződéses viszonyt a napszámosnaplóba való bejegyzéssel 
váltották fel. „Május 1-je után az új munkatörvénykönyv 
szerint megkötötték a munkaszerződést, de egy adott pil-
lanatban a munkavállalót napszámosként tartották nyil-
ván” – magyarázta Lăzăroiu. A miniszter felhívta azonban 
a figyelmet arra, hogy a napszámossághoz két feltételnek 
kell eleget tenni: az illető ne legyen szakképzett, és alkal-
milag, 90 napnál több ideig ne végezze a munkát.

„Még benne vagyunk a 90 napos türelmi időszak-
ban, de figyelünk ezekre a szerződésekre” – jelentette ki 
Lăzăroiu.

A többi megszűnt szerződés 22 százalékának eseté-
ben, mint mondta, olyan személyekről volt szó, akik idő-
szakos munkaadókkal kötöttek szerződést, akik bérelték 
a munkaerőt, és a megbízatásuk lejárt.


