
Moldován József távközlési ál-
lamtitkár meghívására a tele-
kommunikációs infrastrukturális 
fejlesztések lehetőségét kínálták 
a kínai ZTE IT cég képviselői a 
gyergyószéki polgármesterek-
nek. Ugyanakkor az elektronikus 
aláírás fontosságáról és szük-
ségességéről Szávuj József, az 
Ines Group telekommunikációs 
cég ügyvezető igazgatója tartott 
előadást.
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A gyergyói térség iránti ér-
deklődésről és beruházási 
szándékról számoltak be 

a gyergyószéki önkormányzati 
vezetők pénteki, borszéki találko-
zóján Moldován József, a távköz-
lési minisztérium államtitkárának 
vendégeként a kínai ZTE IT cég 
képviselői.

Térségfejlesztés, IT-úton
„Amikor a kínai telekommu-

nikációs cég képviselői megke-
restek elképzelésükkel, azt java-
soltam nekik, hogy az első be-
fektetésüket hozzák a gyergyói 
térségbe, mert itt komoly hozzá-
állást, megbízható partnereket és 
hosszú távú politikai stabilitást 
találnak. Tervünk szerint a ZTE 
pénzével és szakmai tudásával 
építjük ki az elektronikus ügyin-
tézéshez szükséges infrastruktú-
rát a Gyergyói-medence telepü-
lésein” – hangoztatta Moldován a 
gyer gyószéki polgármesterek bor-
széki találkozóján. Mint mondta, 
a ZTE IT telekommuniká ciós vál-
lalat a román kormányküldöttség 
nemrég lezajlott kínai tárgyalásai 
után szánta el magát romániai 
beruházásra. A cég képviselőivel 
történt találkozót pedig azért 
hívta össze Borszékre, mert a für-
dővárosban élő emberek és a kö-
zösség vezetői bebizonyították: 
ha életképes elképzeléseik van-
nak, ha megfelelően terveznek 
és ha jó szövetségeseket találnak, 
elérik céljaikat. „Ahogyan Bor-
szék képes volt talpra állni, úgy 
valamennyi gyergyói-medencei 
településnek megvan erre a lehe-
tősége” – szögezte le Moldován 
József, kifejtve, elérkezett annak 
az ideje, hogy Csík- és Ud var-
helyszék után Gyergyó is a fejlő-
dés útjára lépjen.

Bevételhez juttatnák
az önkormányzatokat
„A jó minőségű telefon-, 

internet- és kábeltévé-hálózat 
elengedhetetlenül szükséges egy 
fejlődni kívánó településnek” – 
szögezte le Lorian Vintilă, a ZTE 
IT kínai cég romániai képviselője. 
Mint mondta, cége azt a lehető-
séget kínálja az önkormányzatok-
nak, hogy saját telekommunikáci-

ós hálózatuk legyen, amit hosszú 
távon bérbe adhatnak a különféle 
szolgáltatóknak. Rövid cégismer-
tetőjében és ajánlatában arra is ki-
tért, hogy a földbe fektetett opti-
kai kábelekkel kiépített rendszert 
a kínai cég saját tőkéből hozná 
létre, az önkormányzatoknak a 
beruházás értékének törlesztését 
két év múlva kellene elkezdeniük. 
Az időközben bérbe adott hálózat 
bérleti díja fedezné a beruházás 
értékének törlesztő részleteit, a 
későbbiek során pedig ez a bevétel 
biztos jövedelemforrást jelentene 
az önkormányzatok számára.

Szávuj József, az Ines Group 
telekommunikációs cég ügyvezető 
igazgatója előadásában az elektro-
nikus aláírás működését mutatta 
be, kihangsúlyozva, hogy ezzel a 
lehetőséggel jelentősen felgyorsul 
az ügyintézés a különféle hivatalok 
között.
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> Nem kellett mindenáron a befektetők 
pénze. A bankok által kért magas kamatok mi-
att újra kudarcba fulladt az állampapír-aukció. 
A Pénzügyminisztérium szerint a csütörtökön 
eladásra kínált 500 millió lejes, ötéves lejáratú 
állampapírcsomag kapcsán a bankok olyan 
magas hozamot akartak elérni, amit a szak-
tárca nem fogadott el. Pedig mint kiderült, a 
kötvényaukció keretében a bankok a felkínált 
keretet túljegyezve, összesen 770 millió lej ér-
tékben is hajlandók lettek volna vásárolni, ha 

kamatelvárásaikat elfogadják. A szaktárcának 
így viszont a múlt heti fiaskó után ez idén már 
a harmadik meghiúsult kötvényértékesítési 
próbálkozása: a márciusi után – mint arról la-
punkban is hírt adtunk – a kormány adott ka-
matszint mellett augusztus 22-én sem tudott 
vevőt találni értékpapírjaira. A legutolsó sike-
res kötvénykibocsátás így augusztus 4-én volt, 
amikor is a bankok átlagosan 7,35 százalékos 
kamatláb mellett vásároltak ötéves lejáratú ál-
lampapírokat. A Pénzügyminisztérium egyéb-
ként e hónapban 4,7 milliárd lej értékben ter-
vez eladni adósságpapírokat, ami gyakorlatilag 

duplája az augusztusban értékesített 2,6 mil-
liárd lejes szintnek. A kötvénykibocsátásból 
befolyó összegeket a tárca költségvetési hiány 
fedezésére fordítja.

> Jövedékiadó-köteles marad a kávé. 
2012-ben is jövedéki adó terheli az országban 
értékesített kávét, noha a korábbi tervek sze-
rint a kávét már 2011. január elsejétől kivon-
ták volna az adótörvénykönyvben szereplő 
jövedékiadó-köteles termékek közül – szá-
mol be a Mediafax hírügynökség. Az Európai 
Unióban jelenleg csak Romániában, Lettor-

szágban és Németországban fizetnek jöve-
déki adót a kávéra. „Elgondolásunk szerint 
azért nem módosítjuk az illetékeket, mert a 
gazdasági instabilitás időszakaiban szükség 
van az előreláthatóságra” – jelentette ki a 
hírügynökségnek Dan Lazăr, a Pénzügymi-
nisztérium államtitkára. Ilyenformán a kávét 
termelő vagy importáló gazdasági egységek 
jövő évben tonnánként 153 eurót fizetnek 
a nyers kávéra, 225 eurót a pörkölt kávéra és 
900 eurót az oldódó kávé ezer kilójára. A kávé 
jövedéki adója 2007 óta csökken, 2010-ben 
az eredeti érték 25 százalékát tette ki.

„Tervünk szerint a ZTE 
pénzével és szakmai tu-
dásával építjük ki az 
elektronikus ügyinté-
zéshez szükséges inf-
rastruktúrát a Gyergyói-
medence településein” – 
hangoztatta Moldován 
József.

kIfEhéríThETő aZ ErkölcSI bIZonyíTvány

Szabálysértés
„megpuhítva”

kisebb szabálysértések esetén az eddigi gyakorlat-
tal szemben hamarabb fehéredik vissza a gazdasági 
szereplők fiskális erkölcsi bizonyítványa.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az adócsalások megelőzése és leküzdése, valamint 
a pénzügyi fegyelem megszilárdítása céljából 
annak idején 2001/75-ös kormányrendelettel 

bevezették a fiskális erkölcsi bizonyítvány (cazier fiscal) 
rendszerét. A nyilvántartásba a különböző szabály- és 
törvénysértések okán bekerült adófizetők – jogi és ma-
gánszemélyek – a „tiszta lap” hiányában, megbélyegezve 
nem tölthetnek be bizonyos tisztségeket, nem lehetnek 
haszonélvezői adott kedvezményeknek, de kizárhatóak 
voltak a közbeszerzési eljárásokból is. A szóban forgó 
jogszabályt az elmúlt évek során többször is módosítot-
ták, legutóbb az augusztus 30-i kormányülésen. Amint 
azt Dan Lazăr, a Pénzügyminisztérium államtitkára 
hangsúlyozta, a cél a vétségek méltányosabb mérle-
gelése volt, s ilyen képpen kevésbé súlyos szabálysér-
tések esetén rövidebb idő alatt ki lehet „fehéríteni” a 
bizonyítványt. A módosításokat tartalmazó 2011/25-
ös kormányrendelet a Hivatalos Közlöny augusztus 
31-i számában jelent meg. Ennek értelmében kitágult 
azon szabálysértések köre, amelyeket az eddigieknél 
hamarabb lehet törölni a nyilvántartásból. Így például 
a pénzügyi és vámtörvények előírásainak megszegése 
okán megállapított szabálysértések és kirótt bírságok 
esetében, a ténymegállapítást követő egy év múltán 
törölendő a nyilvántartásból, azzal a feltétellel, hogy a 
vétkes kifizette a bírságot és időközben nem követett el 
újabb szabálysértést. E két feltétel nem teljesítése esetén 
a „priusz” időtartama 5 év.

A jövedéki adóval terhelt termékek rendszerével 
kapcsolatos szabálysértések esetén szintén 5 év múl-
tán törölendő a nyilvántartásból a vétség, amennyiben 
időközben nem került sor újabb fiskális jellegű sza-
bálysértésre. Amennyiben a fizetőképtelennek nyilvá-
nított adóssal szolidárisan felelősségre vont személy – 
például ügyvezető – eleget tesz kintlevőség-törlesztési 
kötelezettségének, annak időpontjától számított egy 
év elteltével törlik a nyilvántartásból. Ellenkező eset-
ben a „várakozási idő” 5 év.

Az inaktívnak nyilvánított cégek újraélesztése esetén 
ugyancsak kitörölhetők a bizonyítványból egyes adatok. 
Nevezetesen a reaktiválás időpontjában, ha a vétséget 
nyilatkozat-benyújtási kötelezettség elmulasztása képez-
te, illetve három hónap múltán, ha súlyosabb vétséget (az 
ellenőrzés alól kivonja magát, nem jelentette be fiskális 
lakhelyének megváltoztatását) követett el.

Az általunk megkérdezett adó- és pénzügyi szakér-
tők szerint a jogszabály módosítása indokolt volt, mivel 
ezáltal rugalmasabbá vált a fiskális erkölcsi bizonyítvány 
rendszere. Továbbá: a kisebb vétségeket jobban elhatá-
rolja a súlyosabbaktól, főleg, hogy a hatályos előírások 
nemigen tettek különbséget a szabálysértések között. Rá-
adásul, a mostani kormányrendelet előírásainak gyakor-
latba ültetése számos olyan vállalkozás előtt kaput nyit a 
közbeszerzési kiírásokon való részvételre, amire jelenleg 
nem volt lehetőségük a „rossz bizonyítvány” miatt.


