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> Állásbörzére várják a pályakezdőket. 
Munkaerőbörzére várják szeptember 23-án, 
azaz e hétvégén pénteken a Hargita megyei 
frissen végzetteket és fiatal álláskeresőket a 
Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügy-
nökség (AJOFM) munkatársai – derül ki az 
intézmény lapunkhoz eljuttatott közleményé-
ből. Az állásbörzék azonos időpontban, dél-
előtt 9 órakor kezdődnek két helyszínen, Csík-
szeredában és Székelyudvarhelyen. Előbbinek 
az ügynökség központja (Testvériség sugárút 

2. szám) ad otthont, míg az udvarhelyszéki 
állásmustrára a Bethlen Gábor 2. szám alatt 
kerül sor. Az intézmény adatai szerint a tavaly 
hasonló, pályakezdőknek szervezett mun-
kaerőbörzén a munkáltatók Hargita megye 
szintjén 183 üres állást ajánlottak fel: 98-at 
Csíkszereda, 65-öt Székelyudvarhely, míg 20-
at Gyergyószentmiklós körzetében.

> 27 százalékra emelnék a magyar 
áfakulcsot. A jelenlegi 25-ről jövőre 2 száza-
lékponttal, 27 százalékra kívánja emelni az 
áruforgalmi adókulcsot a magyar állam – je-

lentette be a jövő évi költségvetés sarokszáma-
inak ismertetése kapcsán Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető az 
áfaemelést az államháztartás idénhez képest 
750 milliárd forintos egyenlegjavításának 
szükségességével indokolta, ami során – 1,5 
százalékos gazdasági növekedés és 4,2 százalé-
kos infláció mellett – a költségvetési deficitet 
a GDP 2,5 százalékára szorítanák le. Matolcsy 
az áfa 2 százalékos emelésétől – ami során 
immár Magyarországon lenne az EU legma-
gasabb áfakulcsa – legkevesebb 300 milliárd 
forint bevétel növekedést vár. 
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Gazdaság
Fejőstehén-támogatás

Lejár az igénylési 
határidő

a mai nappal bezáróan lejár a hegyvidéki fejőstehéntá-
mogatás-igénylési határidő – hívja fel az esetlegesen 
késlekedő hargita megyei gazdák figyelmét haschi 
andrás Péter, az aPIa hargita megyei igazgatója. a tá-
mogatásigénylési kéréseket a mai nap folyamán azon-
ban már csak Csíkszeredában fogadják el.

HN-információ

Ma az utolsó nap a hegyvidéki, kedvezőtlen adottságú 
térségekben gazdálkodó állattartók számára szóló 
hegyvidéki fejőstehén-támogatások igénylésére – hív-

ja fel lapunkon keresztül az érintett Hargita megyei gazdák fi-
gyelmét Haschi András Péter, a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) ügyvezető igazga-
tója. A hegyvidéki övezetben gazdálkodó tehéntartóknak szóló 
támogatási kérelmek benyújtási határideje ugyanis 2011. szep-
tember 20. A szakember azonban nyomatékosítja: a támogatási 
kérelmeket a mai nap folyamán már csak kizárólag Csíkszeredá-
ban, az ügynökség megyei székhelyén lehet benyújtani.

A támogatást a legalább 2 tehénnel rendelkező gazdák ve-
hetik igénybe, míg az ez esetben támogatható állománynagy-
ságot maximálisan 15 főben korlátozza a jogszabály. A támo-
gatás feltételeként – mint ahogy lapunkban már korábban is 
cikkeztünk – a gazdáknak idén is rendelkezniük kell megfelelő 
tejkvótával, a gazdának – legyen szó akár jogi, akár magánsze-
mélyről – szerepelnie kell a mezőgazdasági lajstromban, a tá-
mogatásra jelölt állomány egyedeinek pedig az országos farm-
regiszterben. Ezenkívül csatolni kell a támogatási kérvényhez 
a területi Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
által kibocsátott állatútlevelet, illetve a gazda személyigazol-
vány másolata mellett egy olyan érvényes bankszámlaszámot 
is, amire majd a támogatást szeretné kapni. A Hargita megyei 
APIA igazgatója szerint megyénkből a hegyvidéki szarvasmar-
hatartóknak járó támogatást nagyjából idén is ugyanannyi gaz-
da veszi igénybe, mint legutóbb: a február 15-én zárult igény-
lési időszak után márpedig kevés híján 7 ezer gazda összesen 
közel 20 ezer jószágra kért támogatást.

Az idén elnyerhető támogatás összege tehenenként 250 
euróban van maximalizálva, ám a fejőstehenek után járó tá-
mogatás végleges összege csak a kérelmek adminisztratív, 
illetve helyszíni ellenőrzése után válik ismertté. Az Európai 
Bizottság rendelkezése értelmében Románia – 2010-hez ha-
sonlóan idén is – közel 22,5 millió euró támogatást oszthat 
szét a fejőstehéntartó gazdák között.w
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új adóeljárásI rendelkezések

kisebb adótartozásokat
valamint a reaktivált cégeket egy 
törzskönyvben tartják nyilván. Utób-
bi nyilvános, így bármikor meg te-
kinthető az Országos Adóügynökség 
honlapján.

törölhető adótartozás
A kormányrendelet arra is 

választ ad, mikor semmisíthető 
meg egy fiskális adósság. Abban 
az esetben, amikor a végrehaj-
tási költségek nagyobbak, mint 
a kényszervégrehajtás alá vont 
adókintlevőség, az illetékes ha-
tóság vezetője jóváhagyhatja az 
adott adósság megsemmisítését. 
Továbbá: az esztendő végén, de-
cember 31-én nyilvántartott 40 
lejnél kisebb értékű adótartozás-
ok hivatalból megszüntetendők. 
A kényszervégrehajtás keretében 
ugyanakkor az adóhatóságok-
nak továbbra is lehetősége van 
az érintett adófizető bankszám-
láinak zároltatására. Ezekben az 
esetekben a bérjogosultságok ki-
fizetése megkövetelte összegeken 
túl a bankok nem engedélyezhet-

nek más kifizetéseket. E tekin-
tetben is kiegészültek a jogsza-
bály vonatkozó előírásai, olyan 
értelemben, hogy a béreken túl 
kifizethetők a bérekkel kapcsola-
tos adók és társadalombiztosítási 
hozzájárulások, a jövedéki adó, 
valamint azok az adók, illetékek 
és hozzájárulások, amelyekre 
vonatkozóan előzetesen fizetési 
megkönnyítést hagytak jóvá az 
adóhatóságok.

Változott a sorrend
Az adóhátralékok befizetésé-

re, illetve befizetési sorrendjére 
vonatkozó előírások is módosul-
tak. Így például amennyiben a 
befizetett összeg nem fedezi egy 
adott költségvetéssel vagy alap-
pal szembeni adókötelezettsége-
ket, akkor a sorrend a következő: 
a forrásnál visszatartott adók és 
hozzájárulások; a többi fő adó-
kötelezettség; az adókötelezett-
ségek járulékos kötelezettségei. 
A befizetésre azok „régiségének” 
(keletkezési időpontjának) függ-
vényében, illetve sorrendjében 
kerül sor. Előbb az úgynevezett 
fő adókötelezettségek, s majd a 
járulékos kötelezettségek. Ezek 
az újdonságot jelentő előírások 
október 3-án lépnek hatályba. 
Az Adóeljárási Törvénykönyv 
nemzetközi vetületeit taglaló 
eddig hatályos szakaszai 2012. 
január 1-jétől érvényüket vesz-
tik, s a vonatkozó jogszabályo-
zást egy új fejezet, a XII.1 tag-
lalja.

A cégek számára ki-
állított adóbizonyít-
ványban ezután a ha-
tóságok tartozása is fel 
lesz tüntetve, aminek a 
közbeszerzési eljárás, 
illetve a közbeszerzési 
szerződések megköté-
se szempontjából van 
nagy gyakorlati jelen-
tősége.


