
Jelentős könnyítéseket tartalmaz 
az állami költségvetéssel szembeni 
adótartozás-átütemezés módosí-
tása kapcsán született jogszabály. 
Mint megtudtuk, a Hargita megyé-
ben adósságot jegyző 4500 cég 
és magánszemély közül a korábbi 
feltételek mellett eddig csupán 51-
en próbáltak élni a lehetőséggel. 
A büntető kamatok terén kapott 
könnyítések azonban növelhetik 
az érdeklődők számát.
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Idén márciusban jelent meg a költ-
ségvetéssel szembeni hátralékos 
kifizetések átütemezését szabályo-

zó 2011/29-es sürgősségi kormányren-
delet. A gyakorlatba ültetése azonban 
eléggé körülményes volt, főleg hogy az 
érintett adófizetők – magán- és jogi 
személyek – esetenként garanciát is 
kellett képezniük. Ezt a jogszabályt 
is módosítja a szeptember 2-án meg-
jelent 2011/30-as kormányrendelet, 
mely tulajdonképpen a 2003/571-es 
fiskális törvénykönyv módosítására és 
kiegészítésére vonatkozik. Emil Boc 
kormányfő a szóban forgó adósságok 
átütemezése kapcsán úgy véli: a mos-
tani előírásoknak „adófizetőbarát jel-
legük van”, s mint ilyen, javíthat az üz-
leti környezeten, lehetővé teszi, hogy 
egyes cégek kikerüljenek az adósságok 
nyomasztó szorításából és megszilár-
díthassák gazdasági helyzetüket.

Garancia kell 
az átütemezett tartozásra
Az adóhatóságok az adófizetők 

kérése alapján könnyíthetnek a fizeté-
si kötelezettségeken, ennek keretében 
pedig legtöbb öt évre átütemezhetik 
az adósságtörlesztést. A fizetés részle-
tekben történne. Újdonság, hogy az 
átütemezésre jogosultak lesznek azok 
a jogi személyiség nélküli társulások 
is, akiknek ezentúl adófizetői minő-
ségük lesz. A garancia tekintetében is 
változott a jogszabály: a garanciának 
ugyanis fedeznie kell az átütemezett 
összeget, az átütemezési időszakra 
vonatkozó kamatokat, valamint ezen 
felül az átütemezett összeg értékének 
32 százalékát. Utóbbi százalékarány 
azonban az átütemezés időtartamá-
nak is függvénye. Így amennyiben az 
átütemezés időtartama 13 és 24 hó-
nap között van, a szóban forgó arány 
csak 8 százalékos, amennyiben 25 és 
36 hónap között, akkor 16 százalékos, 
amennyiben 37 és 48 hónap között, 

akkor 24 százalékos. A legnagyobb, 
32 százalékos hányad pedig az adósság 
49–60 hónapra vonatkozó átüteme-
zésére vonatkozik. Abban az esetben, 
ha az átütemezett vagy elhalasztott ki-
fizetési kötelezettség magánszemélyek 
esetében nem haladja meg az 5 ezer 
lejt, illetve jogi személyek esetében a 
20 ezer lejt, nem szükséges a garan-
ciaképzés. Az adófizető azonban az 
illetékes hatóságtól menet közben is 
kérheti a garancia végrehajtását, vagy a 
garanciát képező javak értékesítésének 
a jóváhagyását az esetben, ha az értéke-
sítésből fedezhető a tartozás.

Hamarabb is rendezhető 
az adósság
Az újdonságok között említhető 

meg az is, hogy az adófizető teljes egé-
szében vagy részben az átütemezési 
grafikonban szereplő időpontok előtt 
kiegyenlítheti tartozását. Amennyi-
ben részleges előrehozásról van szó, 
akkor az adóhatóság köteles átdol-
gozni az átütemezési grafikont is. Az 
átütemezés periódusában a fiskális 
kötelezettségekhez tartozó késedel-
mi kamatok befizetése elhalasztódik. 
Amennyiben az átütemezési kötele-
zettségeknek maradéktalanul eleget 
tesz az adófizető, a késedelmi kamat, 
valamint a büntető kamat eltörlődik. 
A szóban forgó előírások szeptember 
17-én lépnek hatályba, ami azt jelenti, 
hogy az érintettek attól az időponttól 
kérhetik a költségvetéssel szembeni 
adósságaik átütemezését a mostani 
kormányrendelet előírásainak meg-
felelően. Ugyanakkor az új jogsza-
bály alkalmazandó esetenként a már 
folyamatban lévő átütemezésekre is. 
A kormányrendelet tartalmaz más 

könnyítő jellegű intézkedéseket is. A 
XI-es szakasz előírásai értelmében a 
2011. augusztus 3-án jegyzett hátralé-
kos fiskális kötelezettségek esetében a 
késedelmi bírság törlendő vagy lecsök-
kenthető. Törlésről akkor lehet szó, 
ha az alapkötelezettségek és az azokra 
kiszabott kamatok önkéntes befizetés 
vagy kompenzálás révén kioltódnak 
2011. december 31-ig. Amennyiben 
erre 2012. június 30-ig kerül sor, a ké-
sedelmi bírság nagysága 50 százalékkal 
csökkentendő.

Sok az adós cég
A Hargita Megyei Közpénzügyi 

Igazgatóságtól származó értesüléseink 
szerint az állami és más költségvetések-
kel szemben adósságot jegyző cégek, 
vállalkozások és magánszemélyek szá-
ma meghaladja a 4500-at. Az elmúlt 
időszakokban a 2011/29-es sürgősségi 
kormányrendelet kínálta átütemezési 
lehetőséggel alig 51 adófizető kívánt 
élni, ezek közül 46-nak hagyták jóvá 
az átütemezési kérelmét, ötnek bizo-
nyos feltételek nem teljesítése okán az 
ügycsomóját vissza kellett utasítani. 
A vezérigazgatóság szakemberei azt 
remélik, hogy a most hatályba lépő 
jogszabály a megkönnyített feltétel-
rendszer révén több érintett adófizető 
számára is vonzó lesz. Az kétségtelen, 
hogy bizonyos feltételeket teljesíteni 
kell továbbra is, de ennek ellenére min-
denképpen érdemes elemezni az átüte-
mezés lehetőségét. A vezérigazgatóság 
szakemberei szerint a késedelmi bírság 
eltörlése is serkentőleg hathat, mely 
esetenként jelentős értékre rúg. Ettől 
viszont meg lehet szabadulni, ameny-
nyiben a fentebb említett időpontokig 
befizetésre kerül az alapadósság. 

Gazdaság

hírfolyam

> Fizetésképtelen a Realitatea média-
tröszt. A Realitatea Media fizetésképtelenségi 
eljárásának elindítását kérte egy szeptember 
másodikán bejegyzésre került bírósági dosz-
szié tanúsága alapján Elan Schwartzenberg, 
a médiacsoport tulajdonosa – számolt be 
tegnap a Hotnews hírportál, hozzáfűzve, az 
első döntés határideje szeptember 7-én lesz. 
Schwartzenberg idén tavasszal vette meg a cso-
port többségi részesedését Sorin Ovidiu Vântu 
üzletembertől. A menedzser a hírportál sze-

rint már tudott az új tulajdonos szándékáról. 
A Pénzügyminisztérium honlapján elérhető 
információk szerint a Realitatea Media árbevé-
tele tavaly 97,5 millió lej volt, miközben adós-
ságállománya immár 308,5 millió lejre rúgott. 
A médiatröszt 2009-es 1026 fős alkalmazotti 
létszáma 2010-re 796 főre apadt.

> Korlátozott kenyérsúly. Szeptember 
16-tól kezdődően nem gyárthatnak és forgal-
mazhatnak 300 grammnál kisebb nettó sú-
lyú kenyereket a hazai pékségek az Országos 
Fogyasztóvédelmi Szakhatóság 2011/135-ös 

rendelete értelmében. A kenyerek nettó súlya 
ráadásul csak 100 grammonkénti mértékegy-
ségekkel növelhető, így jogszabály például az 
eddig forgalmazott 950 grammos helyett a 
pékségeket vagy 900, vagy egy kilogrammos 
súlyú kenyerek gyártására kényszeríti. Kivételt 
csupán az a kenyér képezhet, amelynek súlya 
meghaladja az 1000 grammot és amelyet az 
eladás helyén mérnek meg, illetve darabolva 
árusítanak. A rendelet azt is előírja, hogy a 
csomagolatlan kenyerek esetében a szavatos-
sági idő alatt mennyi lehet a nedvességtarta-
lom-vesztés miatti súlycsökkenés. Így például 

egy 300 grammos nettó súlyú kenyér esetében 
24 óra leforgása alatt maximum 8 százalékos 
súlycsökkenés lehetséges, 400-500 grammos 
kenyér esetében pedig 6 százalékos. Az elő-
írás azonban kizárólag a kenyérre vonatkozik, 
a többi sütőipari termékre nem. Úgyszintén, 
a rendelet előírásai nem alkalmazandók azon 
termékekre sem, amelyeket az Európai Unió 
országaiban, Törökországban vagy az Európai 
Szabadkereskedelmi Egyesület (AELS) orszá-
gaiban gyártottak, de Romániában törvénye-
sen forgalmaznak, illetve amelyeket Romániá-
ból az említett országokba exportálnak.
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Könnyített adósság-átütemezés

Kevesen kértek adósság-átütemezést a Hargita megyei pénzügytől fotó: mihály lászló

AlKAlMAzáSHoz vezető út

Munkanélkülieket segítenek
túl van az első harmadán a Hargita megyében futó, 
az eU szociális alapjaiból társfinanszírozott, a Hu-
mánerőforrás Fejlesztésére irányuló ágazati Prog-
ram (PoSdrU) nyújtotta lehetőség alapján sikerrel 
megpályázott, „Az alkalmazáshoz vezető út” címet 
viselő projekt.

HN-információ

Mint ismeretes, a pályázat célja enyhíteni a mun-
kanélküliséget, átképezni, illetve egzisztenciához 
juttatni meghatározott számú, különböző kate-

góriájú állástalan személyt. A gyakorlatba ültetést tekintve 
különböző profilú felnőttképzéseket tartanak a munkanél-
küliek számára, mint például vidéki környezetben működő 
vendéglátós, növénytermesztő, építőmunkás, tej-, hús- és hal-
feldolgozó, könyvelő, illetve a vállalkozói készségek fejlesztése. 
A képzéseken résztvevők a szaktárcák által elismert szakmai 
igazoláshoz, okleveléhez jutnak. Az oktatás mellett a pályázat 
lebonyolítási folyamatában a koordinálók karriertanácsadást, 
állásközvetítést, állásbörzék szervezését is vállalták, valamint 
azt, hogy meghatározott számú, a munkanélküliek sorából ki-
kerülő személyt segítenek saját magánvállalkozásuk létrehozá-
sában. A projekt specifikus céljai között szerepel 300 tartósan 
munkanélküli vagy fiatal állástalan személy munkaerőpiacra 
való segítése az egyénre szabott akciótervek eredményeként. 
Továbbá a pályázatban vállalták a lebonyolítók, hogy 116 – 
ebből 60 tartósan munkanélküli – személy részesül képzés-
ben a munkaerőpiacon keresett szakmákban, legkevesebb 30 
személy áll majd munkába az állásbörzéken, képzéseken való 
részvételét követően, valamint 15 új magánvállalkozás létre-
hozásánál bábáskodnak.

Az összesen kétéves futamidejű projektnek most zárult 
az első harmada, a pályázat gyakorlatba ültetése az eredeti 
ütemterv szerint halad – tudtuk meg a Praktik Consulting 
képviselőitől. „A pályázati összeget a Gaia Consulting 
szakembereinek sikerült lehívniuk, minket pedig a Caritas 
Vidékfejlesztés gyergyószentmiklósi részlegével együtt a 
gyakorlatba ültetés egyes lépéseivel bízott meg a cég. Sike-
rült teljesíteni a vállaltakat, a terv szerint zajlott a karrier-ta-
nácsadási tevékenység, folytak a képzések. Eddig 62 személy 
vett részt az oktatáson, ugyanakkor folyamatban van négy 
magánvállalkozás bejegyzése is” – nyilatkozta lapunknak 
Káli Hanna Erika, a Praktik Consulting munkatársa. A 
továbbiakban a gyergyói térségben is várhatók történések, 
szeptemberben kezdődnek a képzések, 12-én vállalkozásme-
nedzsment, majd október első felében könyvelési kurzusokra 
kerül sor Gyergyószentmiklóson. A szeptember–november 
időszakban mind Csíkszéken, mind pedig Gyergyószéken 
állásbörzéket is szerveznek majd a projekt lebonyolítói.


