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>  Kifizették az első teljes kártérítést. 
Kifizették a kötelező lakásbiztosítások nyo-
mán járó első teljes kárra vonatkozó 20 ezer 
eurós kártérítési összeget – tette közzé teg-
nap a kötelező lakásbiztosításban érdekelt 
biztosítókat tömörítő PAID. Mint a közle-
ményből kiderül, a kártérítést egy Szeben 
megyei, Avrig településen júniusban föld-
csuszamlás nyomán tönkrement ház után 
fizették ki. Leszögezik, bár a természeti 
csapás a településen öt lakást érintett, eb-

ből kettőt döntött teljesen romba, kötele-
ző lakásbiztosítással ezek közül mégis csak 
egy rendelkezett. A PAID portfoliójában 
augusztus elsején 780 268 kötelező laká-
biztosítás-szerződést tartottak nyilván, ez 
pedig kevesebb mint tíz százaléka az ország 
8,9 milliós lakásállományának. A biztosí-
tókhoz eleddig a kötelező lakásbiztosítási 
rendszer keretében országos szinten 55 kár-
jóvátételi kérés érkezett, amiből eddig 23-
at fizettek ki. A PAID által eddig kifizetett 
részleges kárjóvátételek nagysága a közle-
mény szerint meghaladja a 170 ezer lejt.

> Az INS is beszáll a munkanélküliségi  
nyilvántartásba. Ezentúl havonta készít fel-
mérést a munkanélküliségről az Országos Sta-
tisztikai Hivatal (INS). A módosítást augusz-
tustól vezették be, így ezután minden hónap 
utolsó napján teszik közzé, hogy hány állásta-
lan van az országban. Augusztus 31-én így pél-
dául a júliusi munkanélküliségi adatokat közli 
az intézet. A statisztikai hivatal szerint az első 
negyedévben 7,6 százalékos volt a munkanél-
küliség, ami 0,3 százalékkal nagyobb, mint ta-
valy év végén, de így is jóval kedvezőbb a tavalyi 
első negyedévi mutatónál.
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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: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. augusztus 23-án 11 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt, árverés útján eladásra ke-
rül az adós CHELBEZAN CORNEL (fiskális lakhe-
lye: Székelyudvarhely, Építők útja 1., Hargita megye, 
CNP 1561005192466) tulajdonát képező következő 
ingóság :

Megnevezés          Érték

 VOLKSWAGEN GOLF személygépkocsi,
1,9 SDI, HR-04-TYW, gyártási év 2002

25 080 lej

Az eladási ár nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell be-
nyújtani (Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásárlási 
ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés 
eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megne-
vezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. augusztus 2-án 

kifüggesztették.

Roham alá vettéK a KésleKedőK a digitális aláíRási Bizonylatot KiBocsátó cégeKet

A megpróbáltatás hónapja lesz

Forró hónap elé néznek azok a 
munkáltatók, akik a július végi 
utolsó határidőt kihasználva eddig 
csak hagyományos módon próbál-
ták letenni a 112-es nyilatkozatot. 
E hónaptól ugyanis már a nyilat-
kozatot csak online formátumban 
lehet letenni, ami viszont a digitális 
aláírási bizonylat meglétét is szük-
ségessé teszi.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Egyes munkáltatók számára au-
gusztus a megpróbáltatás hó-
napja lesz – vélik az Országos 

Adóügynökség (ANAF) illetékesei. 
A szakemberek által előrejelzett „meg-
próbáltatás” azonban azokat a cégeket, 
munkaadókat terheli, akik eddig a tár-
sadalombiztosítási hozzájárulásokra, 
a jövedelemadóra és a biztosítottak 
névleges nyilvántartására vonatkozó 
nyilatkozatot, az ún. 112-es űrlapot 
nem elektronikus formában, hanem 
hagyományos módon nyújtották be. 
Július végétől viszont utóbbira már 
nincs lehetőség: a nyilatkozatokat így 
e hónaptól már csakis a digitális alá-
írással ellátott online bevallások for-
májában fogadják el.

Országos viszonylatban ugyanak-
kor júliusban az érintettek csak mint-
egy 42 százaléka nyújtotta be elektro-
nikus formában az azt megelőző, azaz 
júniusra vonatkozó 112-es űrlapot. Az 
illetékesek szerint ez egyáltalán nem 
nevezhető kedvezőnek, főként mivel 
az új rendszer az év elejétől hatályos 

volt. Mint következtetésükből kiol-
vasható: az elmúlt hat hónap során 
ilyen vagy olyan okok miatt egyes 
érintett adófizetők nem igyekeztek 
áttérni az elektronikus rendszerre. 
Egyes vélemények szerint a kellő lo-
gisztikai háttér hiányán kívül ebben 
közrejátszik az új rendszer feltételezte 
és megkövetelte elektronikus aláírás 
megszerzésének körülményessége, il-
letve időigényes jellege. A digitális alá-
írási tanúsítvány kibocsátására ugyanis 
országos viszonylatban csupán három 
szakcégnek van jogosítványa, ám e cé-
gek az utóbbi hónapokban az igénylés 
megnövekedett volumenével szem-
ben már-már képtelenek voltak meg-
birkózni. Hargita megyében például 
június–július folyamán 2700 jogi és 
magánszemély nyújtott be ilyen irányú 
kérést, s azoknak csak egy kis hányada 
esetében véglegesítődött az ügyintézés. 
Ez pedig a Hargita megyei adóhatóság 
szakembereinek meglátása szerint a jö-
vőre nézve akár gondokat is okozhat. 
Ennek ellenére, Hargita megyében 
a július hónap folyamán benyújtott 
112-es űrlapok 44,27 százalékát elekt-
ronikus formátumban továbbították, 
míg például a szomszédos Maros me-
gyében ez az arány alig 39 százalékot 
tett ki. Mint megtudtuk, az elektroni-
kusnyilatkozat-letétel kapcsán főleg a 
közepes adófizetői kategóriába tarto-
zó munkáltatóknál nagyobb az arány, 
ami arra enged következtetni, hogy a 
munkáltatóknak nem egy esetben az 
informatikai infrastruktúra megte-
remtése jelenthetett gondot.

Azonban mint a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság ille-
tékes szakembereitől megtudtuk, az 
elmúlt időszakban előfordult, hogy 
esetenként a 112-es űrlap kitöltése az ő 
részükről is szükségessé tette a műsza-
ki segélynyújtást, ilyen jellegű kéréssel 
számos cég fordulva hozzájuk. A szak-
emberek e mellett azonban minden 
érdeklődőnek figyelmébe ajánlják az 
Országos Adóügynökség (www.anaf.
ro) honlapját, ahol a 112-es űrlap ki-
töltésével kapcsolatos leggyakoribb 
kérdésekre tisztázó jellegű választ 
kaphatnak, de az űrlappal kapcsolatos 
újdonságok mellett itt ismertetik a 
leggyakoribb tapasztalt hibákat is. 

Elektronikus adóbevallás: júliusig szokhatták, e hónaptól kötelezően alkalmazniuk kell a vállalkozóknak fotó: adevarul.ro


