
Egy év alatt 8,2 százalékkal 
nőve, immár 86,6 millió lejre rúg 
a Hargita megyei cégek, magán-
személyek és intézmények által 
felhalmozott tb és különböző 
adóhátralékok volumene. A me-
gyénkben jegyzett 6300 állami 
költségvetéssel szembeni adós-
ra így átlagosan 13 700 lejes 
tartozás jut. Az adóhatóság így 
egyre többször él a fizetés-fel-
szólítás és a kényszervégrehaj-
tás eszközeivel is.

Hecser Zoltán
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AHargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgató-
ság ada tai szerint a külön-

böző költségvetésekkel szembeni 
tartozások értéke augusztus 31-
én közel 86,6 millió lejre rúgott, 
ami 8,24 százalékkal több, mint 
a megelőző esztendő azonos idő-
szakában. Az arányok tekinte-
tében a hátralékok legnagyobb 
mérvű, 24,16 százalékos növeke-
dése a társadalombiztosítási költ-
ségvetéssel szemben halmozódott 
föl, azt követi az egészségbiztosí-
tási költségvetéssel szembeni 17,6 

százalékos gyarapodás. Amúgy az 
elmúlt esztendők során a dinami-
ka igen ingadozó volt, a legkisebb 
adósságvolument 2008. szep-
tember 30-án jegyezték, mintegy 
58,5 millió lejest, a legnagyobbat 
pedig 2008. december 31-én, 
129,6 millió lejest.

Növekvő elmaradások: 
sok vagy kicsi?
Hogy nagy-e vagy kicsi-e a 

most jegyzett adósságállomány, az 
a viszonyítási alaptól is nagyban 
függ. Így például vannak olyan 
megyék, amelyekhez viszonyítva 
nem tűnik jelentősnek a szóban 
forgó érték. De viszonyíthatunk 
az adófizetők számához is: Hargi-
ta megyében mintegy 26 ezer jogi 
személyiségű, valamint gazdasági 
tevékenységet folytató magánsze-
mélyt, családi vállalkozást, illet-
ve szabadfoglalkozásút tartanak 
nyilván. Ha ehhez viszonyítunk, 
akkor az egy adófizetőre jutó 
tartozás nem nevezhető túlontúl 
nagynak. Ugyanakkor számolni 
kell azzal is, hogy nem mindegyik 
adófizető számláját terheli költ-
ségvetésekkel szembeni tartozás. 

A becslések szerint Hargita me-
gyében 6300-at közelíti meg azon 
adófizetők száma, akiknek az 
egyik vagy a másik költségvetéssel 
szemben tartozása van. Képlete-
sen számolva, egy adósra 13 700 
lejnyi tartozás jut.

Közintézmény az adósok
sorában
A megye adóhivatalainál 

„toplista” is készült arról a 25-25 
jogi személyiségű adófizetőről, 
akik a legnagyobb adósságokat 
jegyezték. Ezek szerint megyei 
viszonylatban kilenc olyan cég, 
intézmény van, amelyek ese-
tében a tartozások összértéke 
meghaladja az egymillió lejt. 
Köztük meglepő módon van egy 
székelyudvarhelyi közintézmény 
is, a legnagyobb adósságot pedig, 
több mint 4,2 millió lejest egy 
gyergyószentmiklósi, a közepes 
nagyságrendű adófizetők kategó-
riájába tartozó kft. jegyezte. Még 
egy érdekes jelenség: a maroshévízi 
és a gyergyószentmiklósi adóhi-
vatalok illetékességébe tartozó 
jogi személyiségű adófizetők közt 
egyetlen olyan sincs, amelyik 
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> Eladható a CFR Marfă – döntött a 
CSAT. A Legfelső Védelmi Tanács (CSAT) 
is jóváhagyta a román vasúttársaság árufuva-
rozó részlegének, a CFR Marfă privatizálási 
folyamatának első lépését, amely a részvények 
50 százalékának értékesítéséről szól. A kor-
mány – mint arról lapunkban is beszámol-
tunk – a Nemzetközi Valutaalappal szembeni 
vállalásai nyomán válik meg a vasúttársaság 
egyes tevékenységi ágaitól. A CFR Marfă 
esetén korábban a tulajdonrész 20 százalékát 

tervezték áruba bocsátani. A Versenytanács is 
vizsgálódik a privatizáció hatásairól és az ah-
hoz kapcsolódó állami támogatásokról.

> 100 ezer munkahellyel számol Tabără. 
„A Nemzeti Vidékfejlesztési Programon 
(PNDR) keresztül leszerződött 38 ezer pályá-
zattal, ha befejezik őket, 100 ezer új munkahe-
lyet teremtenek vidéken” – nyilatkozta tegnap 
Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter. A 
tárcavezető hozzátette, a leszerződött 38 ezer-
ből 2 ezer pályázatot már le is zártak a kedvez-
ményezettek mostanra. Ezek eddig viszont 

országos szinten 20 ezer munkahely létrejöt-
téhez járultak hozzá – magyarázta a miniszter. 
„A pályázatok haszonélvezőinek 80 százaléka 
fiatal, 40 év alatti és nő” – fűzte hozzá Tabără. 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Program kereté-
ben a 2007–2013 közötti időszakra Románia 
rendelkezésére 10 milliárd euró áll, ebből 8 
milliárd eurót Brüsszel, míg a többit nemzeti 
hozzájárulásként a román költségvetés teszi 
hozzá. A miniszter azt is elmondta: Brüsszel-
ben 700 millió euróval kérte a Vidékfejlesztési 
Program kiegészítését, amit vidéki infrastruk-
túra-beruházásokra fordítanának.
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86,6 millió lej állAmmAl szembeNi tArtozást 

Gyarapodó adósságállomány,
 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
Az orszáGos  

ADóÜGYNÖKsÉG,
a Hargita megyei Közpénz-

ügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési bevételek begyűjtését  

Felülvigyázó osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. 
október 12-én 12 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpá-
tok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós PREMI-
ER SPEEDEX Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyóalfalu 
53. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
16464589) tulajdonát képező következő ingóságokat:

          Ifron homlokrakodó 24 500 lej

          Motorosfűrész                       2 000 lej

          Összesen: 26 500 lej.

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Köz-
pénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, 
valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközöl-
hető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felha-
talmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, 
amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, 
nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás  
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. szeptember 26-án 
kifüggesztették.


