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> XIV. Nyári Közgazdasági Tábor 
Tusnádfürdőn. Hargita Megye Tanácsa 
a tusnádfürdői Pro Oeconomica Ala
pítvánnyal és a Romániai Közgazdászok 
Egyesületével közösen 2011. szeptem
ber 18–23. között megszervezi a XIV. 
Nyári Közgazdasági Tábort a Camping–
Univers turisztikai komplexumban Tus
nád fürdőn. 

A táborba, amelynek témája A válság 
gazdaságtana, főleg közgazdász szakon 

tanuló egyetemi hallgatók jelentkezését 
várják, de elfogadják más profilú egye
temisták, főiskolások jelentkezését is, 
bármelyik évfolyamról. Jelentkezhetnek 
idén felvételt nyert diákok is, akik még 
nem kezdték el az első évet. A részvéte
li díj fejenként 250 lej, az összeg tartal
mazza a szállást és étkezést hat napra. A 
Hargita megyei résztvevőknek ingyenes 
szállást biztosítanak, a részvételi díj pe
dig fejenként 100 lej, és az ár tartalmazza 
a teljes ellátást a tábor ideje alatt (6 nap). 
Jelentkezni a pro.oeconomica@gmail.com 

email címen lehet, ugyanitt bővebb in
formáció is kérhető.

> Megszüntetik a regisztrációs adót. 
Borbély László környezetvédelmi miniszter 
tegnap bejelentette, hogy jövő év második 
felétől vagy 2013 elejétől megszüntetik a 
regisztrációs adót, a gépjárművek környezet
szennyezési besorolást igazoló zöld könyvet 
fognak kapni. 

Borbély hozzátette, hogy az Európai Bíró
ság döntése következtében ki kellett iktatniuk 
a közvetett diszkriminációt, amelynek ered

ményeként 2008ban egy ideig a regisztrációs 
adót csak azokra a gépkocsikra kellett fizetni, 
amelyeket külföldről hoztak be az országba. 

Borbély elmondása szerint ezt csak úgy 
tudták megszüntetni, hogy a 2007 előtt be
jegyzett gépkocsik első eladásakor kell kifi
zetni a regisztrációs adót. Akik pedig többet 
fizettek, visszakapják a különbséget. A múlt 
héten elfogadott törvénytervezet szerint, 
ha a 2008. július 1jétől fizetett adó összege 
meghaladja az új törvény által megszabott 
értéket, az adófizetők visszaigényelhetik a 
különbözetet.
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a kormány leszavazta
az épületek bejelentése 
megadózásra nem feltételezi 
a kataszteri bejegyzést
Az is újdonság, hogy az épüle

tek bejelentése megadózás végett 
nem feltételezi azok bejegyzését a 
kataszteri hivataloknál. 

Két új bekezdés – a 254es 
szakasz (8)as és (9)es – révén 
a jogszabály tisztázza azt az idő
pontot, amelytől kezdődően fize
tendő az épületadó. Ezek szerint 
mindazon magán és jogi szemé
lyek, akik az 1991/50es törvény 
alapján építettek/építtettek épü
leteket, amennyiben azok átadá
sára az építkezési engedélyben fel
tüntetett időpont előtt kerül sor, 
akkor az átadástól számított 15 
napon belül az adókivetés végett 
nyilatkozniuk kell, amennyiben 

az építkezési engedélyben szerep
lő határidőre készült el az épület, 
akkor azon időponttól. Továbbá: 
amennyiben a munkálatokat nem 
sikerült finalizálni az építkezési 
engedélyben feltüntetett határ
időig és nem kérelmezték annak 
meghosszabbítását, akkor az 
adófizetési kötelezettség csupán 
a beépített felületre vonatkozik. 
Az új előírások közt szerepel az 
is, hogy mindazon adófizetők, 
akik tulajdonában olyan ingat
lanok vannak, amelyek kivitele
zésére építkezési engedély nélkül 
került sor, kötelezettek azokról 
nyilatkozni az adókivetés végett 
és azokat a helyi közigazgatási ha
tóságoknak nyilvántartásba kell 
venniük. Ennek az előírásnak a 
kapcsán azonban utalnunk kell 

arra is, hogy egy idén megjelent 
jogszabály értelmében az épít
kezési engedélyek nélkül, azaz 
jogsza bály ellenesen kivitelezett 
épületek esetében amennyiben 
2011. december 31ig nem kerül 
sor az utólagos ügyintézésre, ak
kor azokat le kell bontani. 

Módosult a szállodai illetékre 
vonatkozó 279es szakasz szövege 
is. Eddig az illeték kvótáját a he
lyi tanácsok állapították meg, a 
szállodai díjszabás függvényében, 
s annak 0,5–5 százalékát tehette 
ki. Ezentúl egységes lesz ez a ille
ték, nevezetesen az elszállásolási 
díjszabás értékének egy százalé
ka. Az így befolyt összeget a helyi 
költségvetéseknek a szállásadó, a 
turisztikai cégeknek, vállalkozá
soknak kell átutalniuk. 

Megelégelték az erős valutát

Árfolyamküszöböt 
állít fel 

a svájci jegybank
a svájci jegybank ezentúl nem engedi a frank 
euróval szembeni árfolyamának erősödését az 1,20-
as szint alá. vagyis a svájci nemzeti bank a 40 év-
vel ezelőtt egyszer már alkalmazott árfolyamküszöb 
felállítása mellett döntött. ugyanakkor a svájci vál-
lalkozók további gyengítését szeretnének a nemzeti 
valutájuknak.

Hírösszefoglaló

A tegnap megjelent közleményre hatalmasat 
gyengült a frank. Közleményében a svájci jegy
bank hangsúlyozza, hogy a svájci frank jelen

leg tapasztalt masszív felértékelődése jelentős veszélyt 
jelent a svájci gazdaság számára, és felveti a deflációs 
kockázatokat. „A svájci jegybank (SNB) ezért a frank 
jelentős és tartós gyengítésére fog törekedni. Azonnali 
hatállyal, továbbá már nem fogja tolerálni azt, hogy a 
frank euróval szembeni árfolyama az 1,20as szint alá 
süllyedjen” – áll a közleményben. 

A jegybank felkészült arra, hogy korlátlan meny
nyiségben vásároljon külföldi devizát. A jegybank 
közleménye ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy az 
1,20as árfolyamszint is túl erős, és az idő folyamán 
tovább kell gyengüljön a frank. „Ha a gazdasági kilá
tások és a deflációs kockázatok azt indokolják, akkor 
a jegybank további intézkedéseket fog megtenni” – 
olvasható a közleményben. A svájci jegybank mosta
ni bejelentése a gyakorlatban azt jelenti, hogy ameny
nyiben az euró frankkal szembeni árfolyama eléri 
az 1,20as szintet, akkor a frank gyengítésébe kezd: 
vagyis frankot ad el euró ellenében a devizapiacon. 
Az elmúlt hetekben számtalanszor felvetődött az ár
folyamküszöb lehetősége a frank esetében, sokan az 
árfolyamrögzítést sem tartották kizártnak. A piaci 
konszenzus ugyanakkor úgy szólt, hogy a jegybank a 
jövő csütörtökön esedékes kamatdöntő ülésén jelenti 
be az intézkedéseket.

A svájci szakszervezeti szövetség (SGB) a Tagesan
zeiger svájci lap beszámolója szerint ennél magasabb szin
ten szeretné látni az árfolyamküszöböt, az 1,40es euró–
frank árfolyam jobban tetszene az érdekképviseletnek. 
Paul Rechsteiner, a szervezet elnöke szerint a cégek már 
egyre nehezebben tudnak megbirkózni az erős frank kö
vetkezményeivel. Erősödik a bérnyomás, munkaidőhos
szabbításra van szükség és ez megmérgezi a munkahelyi 
hangulatot – fogalmazott.

A jegybank nem először dönt árfolyamküszöb felál
lításáról. Már 1978ban is meglépte ezt, akkor a német 
márkával szemben nem engedte a 0,80as szint alá a 
frank árfolyamát. Az 1978as jelzés után évtizedekig a 
0,80as szint felett maradt a frank a márkával szemben, 
tehát van egy régi, kedvező tapasztalata a svájci jegy
banknak.

1978 augusztusában két hét alatt a 0,75 körüli szint
ről 0,90 fölé ugrott az árfolyam arra a jegybanki figyel
meztetésre, hogy a túlzott frankerősödés miatt a jegy
bank minden eszközzel el akarja érni, hogy a 0,80as 
szint felett tartsa az árfolyamot.


