
A jövő év ArculAtát kApjA

Pénteken nyit 
az „új” Penny Market 

Csíkszeredában
Arculatváltáson megy keresztül a csíkszeredai penny 
Market. A bolt nyitva tartása a belső átalakítások mi-
att szünetel, várhatóan pénteken nyitják meg újra. 

Hírösszefoglaló

Új arculatot kap a csíkszeredai Penny. A bol-
tot a napokban „szétszedik”, hogy belülről 
felújítsák, és a multinacionális cég jövő évi 

arculatának megfelelővé alakítsák. A Penny mun-
katársaitól megtudtuk, hogy a terv szerint a mun-
kálatokkal péntekig végeznek, akkor meg is nyitják 
újra kapuikat a vásárlók előtt. A csíkszeredai Penny 
Market 1175 négyzetméter eladási felülettel rendel-
kezik. A Penny az 1927-ben alapított Rewe csoport 
tagja – a Rewe Európa egyik legnagyobb élelmiszer-
forgalmazója. A Penny Market mellett a Rewe jelen 
van Romániában a Selgros, a Billa és a Penny Market 
XXL üzletláncokon keresztül is. A csoport több mint 
14 európai országban rendelkezik érdekeltségekkel, 
éves üzleti forgalma meghaladja a 44 milliárd eurót, 
alkalmazottjainak száma pedig összesen több mint 
270 ezer. 

Penny Market üzletek 2005 óta vannak Romániá-
ban, standard módon 750 négyzetméteren fekszenek, 
és több mint 1400 árufajtával várják a vásárlókat (ezek 
között nemcsak élelmiszerek vannak). 

A cég honlapja szerint igyekeznek minél több ter-
méket hazai termelőktől beszerezni, és minél olcsóbban 
forgalmazni. 

Az Adótörvénykönyvet módosító és 
kiegészítő terjedelmes 2011/30-as 
kormányrendelet egyes előírásai 
érintenek bizonyos helyi adóne-
meket is. Mi több, hatályon kívül 
helyeznek a parlament által nem-
régiben megszavazott törvénye-
ket, illetve átfogalmazzák azok 
előírásait. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Júniusban jelent meg a 
2011/88-as törvény, amely 
értelmében 2011-től meg-

szüntetik a százalékarányosan 
megemelt adótételeket több in-
gatlan, pontosabban építmény 
birtokolása esetén. Hát ez nem 
így lesz, mert a szóban forgó tör-
vény vonatkozó szakaszait hatá-
lyon kívül helyezték. 

Marad a több ingatlanra 
vonatkozó százalékos 
adóemelés
Így ezentúl is megemelt lesz a 

szóban forgó adónem a követke-
zők szerint: a lakhelyként hasz-
nálatos építményen túl birtokolt 
egy ingatlan esetében az adó 65 
százalékkal emelendő meg, az azt 
követő második ingatlan esetében 
150 százalékkal, a harmadik, il-
letve az annál több esetében 300 
százalékkal. Jó tudni azt is, hogy 
a megemelt adótétel nem csupán a 
lakásokra vagy lakóházakra vonat-

kozik, hanem bármilyen, az illető 
adófizető személy tulajdonában 
lévő építményre (hétvégi ház, üz-
lethelyiség stb.). 

A gépkocsik esetében 
bizonyos kapacitás felett 
megemelt az adó
A személygépkocsik, valamint 

a szállítóeszközök esetében is 
adott kapacitáson felül megemelt 
az adótétel. Az adót a jármű hen-
gerűrtartalma függvényében álla-
pítják meg, azokat 200 cm3-ként 
csoportosítva. Így például egy 
1600 cm3-t meg nem haladó sze-
mélygépkocsi esetében az adó 8 
lej/200 cm3, azaz összegszerűen 
68 lej. 1601–2000 közötti hen-
gerűrtartalom esetén 18 lej/200 
cm3, ami azt jelenti, hogy például 
egy 1800 cm3-es személygépkocsi 
esetében 162 lej. Jelentősen meg-
ugrik viszont, amennyiben a jár-
mű hengerűrtartalma meghaladja 
a 2600 cm3-t, 2601–3000 cm3 kö-
zött 144 lej/200 cm3. Ez azt jelen-
ti például, hogy egy 2800 cm3-es 
jármű esetében éves viszonylatban 
2016 lej fizetendő. 

A helyi tanács dönt 
az adómentességről 
a felújított épületekre
Júliusban jelent meg az épüle-

tek környezeti-műépítészeti mi-
nőségének javítására vonatkozó 
2011/153-as törvény, illetve a 
tömbházlakások hőszigetelésével 
kapcsolatos 2011/158-as törvény. 
Az előbbi értelmében mindazok, 
akik környezeti-műépítészeti mi nő-
ségjavítási munkálatokat vé gez tek, 
öt évig mentesülnek az ingatlan-
adó fizetése alól, az utóbbi értel-
mében pedig azok, akik saját erő-
ből hőszigetelték/reha bilitálták 
tömbházlakásukat vagy lakóhá-
zukat legalább hét évig mentesül-
nek az ingatlanadó fizetése alól. 
Nos, a mostani kormányrendelet 
úgymond felpuhítja ezeket az elő-
írásokat olyan értelemben, hogy 
az adómentesség csak mint lehe-
tőség szerepel, s arra vonatkozó-
an a helyi tanács hozhat döntést  
(a jogszabály szövegében az szere-
pel, hogy „a helyi tanács felmen-
tést adhat az épületadó kifizetése 
alól vagy annak csökkentésére vo-
natkozóan”). 

hírfolyam

> Az export, az agrárszektor és az ipar 
viszi a romániai gazdaságot. A második ne-
gyedévben az előző év hasonló periódusához 
viszonyítva 6,3%-kal növekedett az export, 
3,4%-kal a mezőgazdaság és 4,9%-kal az 
ipar teljesítménye. Az építkezések továbbra 
is mínuszban állnak, 1,9%-os csökkenéssel 
– derült ki az Országos Statisztikai Hivatal 
(INS) adataiból. Enyhén növekedett a ke-
reskedelmi szektornak, az autó- és háztartási 
gépek javításának, a hotelek és éttermeknek, 

illetve a szállítás és telekommunikációs ága-
zatoknak a teljesítménye (0,9%), továbbá 
0,3%-os ütemben bővült a pénzügyi és in-
gatlanpiaci tevékenységek iparága. Legin-
kább az egyéb tevékenységek és szolgáltatá-
sok (–5,5%), illetve az építkezések (–1,9%) 
estek vissza. Szezonálisan kiigazítva a GDP 
0,2%-kal növekedett április és június között 
az első negyedévhez képest. A teljes félévet 
vizsgálva a GDP 1,6%-kal bővült az előző 
évhez képest, az ipar ez idő alatt 7,3%-kal, a 
mezőgazdaság 2,5%-kal, a kereskedelem pe-
dig 1%-kal növekedett.

> Növekszik a belső kereslet, de csökken 
a végső fogyasztás. A második negyedévben 
a végső fogyasztás 0,7%-kal csökkent, mivel 
mind a háztartások, mind a közigazgatás fo-
gyasztási kiadásai visszaestek. Ugyanakkor az 
Országos Statisztikai Hivatal (INS) adatai sze-
rint a GDP felhasználásának tükrében a belső 
kereslet 2,4%-kal nőtt a második negyedévben, 
szemben 2010 hasonló periódusával. Április és 
június között a hazai gazdaság 0,2%-kal bővült 
negyedéves szinten, illetve 1,4%-kal éves össze-
hasonlításban. A második negyedévre becsült 
GDP így 126,99 milliárd lejt tett ki.

> Világbank: Nem valószínű a recesszió. 
Nem valószínű, hogy a világgazdaság recesszió-
ba kerül, de vannak kockázatok – fejtette ki egy 
szingapúri tanácskozáson a Világbank elnöke. 
„Nem hiszem, hogy az Egyesült Államok, vagy 
a globális gazdaság ismét recesszió felé halad, de 
igen nagy mértékű a bizonytalanság” – mondta 
Robert Zoellick. Szerinte annak van nagy való-
színűsége, hogy az Egyesült Államok gazdasága 
egy ideig lassan fog növekedni jelentős munka-
nélküliséggel párosulva. Az európai adósságvál-
ságról szólva Zoellick leszögezte: az egyik lehet-
séges megoldás a költségvetési integráció. 
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A helyi

A parlament megszavazta, 

 fotó: mihály lászló

A turisztikai épületek után értékük öt százalékát 
kell fizetni, ha nem működnek 

Annak érdekében, hogy a jogi személyiségű adófizetők a vagyon-
állományukban lévő épületeik reális értékét tartják nyilván, illetve 
időközönként megejtsék azok újraértékelését, módosult az Adó-
törvénykönyv vonatkozó szakaszának szövege. Az eddig hatályos 
előírás értelmében amennyiben a fiskális esztendőt megelőző há-
rom év során egy adott épület újraértékelésére nem került sor, ak-
kor a helyi tanácsok a leltári értékre számított öt és tíz százalék 
közti arányban állapították meg az épületadót. A mostani megszö-
vegezésben az szerepel, hogy amennyiben a megelőző három évben 
nem került sor az újraértékelésre, akkor marad a 10–20 százalék 
közti arány, de amennyiben a megelőző öt évben nem került sor 
az újraértékelésre, akkor a szóban forgó arány 30–40 százalék közt 
van. Következésképpen, amennyiben az elmúlt öt évben nem ke-
rült sor egy adott jogi személy tulajdonában lévő épület újraérté-
kelésére, akkor 2012-ben legalább kétszer annyi adót kell fizetni, 
mint az idén. Egy új bekezdés, a 253(8)-as értelmében mindazon 
turisztikai rendeltetésű épületek esetében, amelyek egy esztendő 
folyamán nem működnek, azok leltári értékének minimum 5 szá-
zaléka fizetendő épületadóként. Erre vonatkozóan a helyi tanács-
nak kell határozatot hoznia. Értesüléseink szerint ez az új adónem 
Elena Udrea miniszter asszony javaslatára épült be az Adótörvény-
könyvbe, s ennek az volt az oka, hogy egyes vállalkozások papíron 
kivonták a forgalomból turisztikai létesítményüket. A fenti adó-
nem fizetése alól kivételes módon mentesülnek azok, akik eseté-
ben még érvényben van az építkezési engedély, de csak akkor, ha 
a munkálatokat megkezdték az engedélykibocsátás időpontjától 
számított három hónapon belül. 


