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> Még két hónapig zakatol a roncs-
program. Az idén kiadott roncsautó-ér-
tékjegyek november 23-ig érvényesek, és 
nem lesz hosszabbítás – szögezte le Borbély 
László környezetvédelmi miniszter szep-
tember 26-i sajtótájékoztatója alkalmával. A 
roncsautóprogramot irányító Környezetvé-
delmi Alap idén országos szinten összesen 120 
ezer értékjegyet utalt ki a begyűjtő cégeknek. 
A forgalomból kivont szennyező roncsautóért 
kapott értékjegyek segítségével újonnan vásá-

rolt autók száma jelenleg több mint 21 ezer, 
ebből 8 ezer hazai gyártású gépkocsi – emelte 
ki a miniszter. A Környezetvédelmi Alap által 
jóváhagyott roncsautó-begyűjtő cégek idén 
legkésőbb november 21-ig bocsáthatnak ki 
értékjegyeket, ezeket a lakosok új autó vásár-
lásakor november 23-ig tudják felhasználni. 
Az értékjegy-megtérítést célzó kérelem utolsó 
leadási határideje november 25. A Környezet-
védelmi Alap december 12-ig fog kifizetése-
ket eszközölni. A 2011-ben kiadott roncsau-
tó-értékjegyek november 23-a után elveszítik 
értéküket – hangsúlyozta Borbély.
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Változik a magánnyugdíj-törVény

Megválasztható 
nyugdíjfolyósítás

a befizetéseikhez való optimálisabb hozzájutás ér-
dekében több változat közül is választhatnak nyug-
díjba menésük pillanatában a kötelező, illetve a 
fakultatív magánnyugdíjpénztárak ügyfelei – áll a 
munkaügyi minisztérium készülő új törvényterve-
zetében.

Hírösszefoglaló

A jelenlegi magánnyugdíj-pénztári ügyfelek nyug-
díjba menésük pillanatában több variáns közül 
választhatják ki, hogyan szeretnének a nyugdíj-

számlájukon felhalmozott összeghez jutni – legalábbis 
ez lenne a célja a Szociális, Család- és Munkaügyi Mi-
nisztériumnál készülő új törvénytervezetnek – számol 
be a Mediafax hírügynökség. Romániában jelenleg a 
kötelező (ún. II. pillér), illetve az önkéntes (III. pillér) 
magánnyugdíj-pénztáraknak 5,6 millióan ügyfele van.

A magánnyugdíj-pénztári tagok a befizetési peri-
ódus lejártával többféle járadék-bevételezési formát 
választhatnak. A pénzt havi életjáradékként az elhalá-
lozásig vagy egy meghatározott időpontig kérhetik, de 
akár 5–10 éves kifizetési periódust is választhatnak.

A törvénytervezet új változata a 2010. december-
ben kiadott tervezettel szemben ugyanakkor más té-
ren módosítást javasol: ezek között a legfontosabb a 
magánnyugdíjpénztárak kötelező alaptőkéjét 50 száza-
lékkal, 5 millió euróra való csökkentése.

A nyugdíjazási korhatár 2030-ig 63 évre emelkedik a 
nők, és 65 évre a férfiak esetében – jelenleg ez 57 év és két 
hónap a nők, illetve 62 év és 2 hónap a férfiak esetében. A 
harmadik pillér résztvevői azután juthatnak megtakarítá-
saikhoz, miután betöltötték a 60. életévüket és legalább 
90 hónapig eszközöltek befizetéseket. A magánnyugdíjak 
kifizetési rendszerének megszervezéséről és működéséről 
szóló törvénytervezet szerint a II. és a III. pillér kezelői 
kötelesek 30 nappal a nyugdíjazási feltételek teljesítése 
előtt írásban értesíteni a jogosultakat a befizetett hozzá-
járulás bruttó összegéről, a nettó személyes aktíváról, va-
lamint arról, hogy kötelesek megválasztani a magánnyug-
díjat folyósító alapot.

halmoztak fel a hargita megyei cégek, intézmények

növekvő fizetési felszólítás
esetében a különböző költségve-
tésekkel szembeni tartozás meg-
haladná az 500 ezer lejt. Vannak 
olyan esetek is, amikor az adósság 
nem új keletű, annak törlesztésé-
re menetközben nem került sor, s 
ennek okán ma már a különböző 
büntetőkamatok értéke nagyobb, 
mint az alapadósságuk.

A jogi személyiséggel nem ren-
delkező adófizetők névjegyzéke 
is tartalmaz meglepetést. Így pél-
dául a székelyudvarhelyi adóhiva-
tal nyilvántartásában szerepel egy 
olyan személy, akinek tartozásai 
meghaladják az 5,5 millió lejt, s egy 
olyan is, aki esetében az megköze-
líti az egymillió lejt. Egyébként a 
székelyudvarhelyi adóhivatal illeté-
kességébe tartozó, a szóban forgó 
adófizetői kategóriába tartozók 
adósságállománya meghaladja a 10,6 
millió lejt, a gyergyószentmiklósi 
adóhivatal esetében az 1,5 millió 
lejt, a maroshévízi esetében pedig 
2,8 millió lejt.

Postázzák a felszólításokat
Mit tehet a tartozások behaj-

tása, illetve csökkentése érdekében 
az adóhatóság? Megpróbálják al-
kalmazni a kényszervégrehajtás 
különböző módozatait. Így pél-
dául az év elejétől eltelt időszak-
ban 26 700 felszólítást postáztak,  
17 469-et jogi személyiségű adó-
fizetőknek, 9231-et magánszemé-
lyeknek. Ezek nyomán mintegy 
38,7 millió lej befizetésére került 
sor. Továbbá 25,7 millió lej érték-
ben zároltak banki folyószámlákat, 

a lefoglalt ingó javak értékesítéséből 
pedig közel 16 600 lej folyt be a 
költségvetésbe. Az esztendő első hét 
hónapjában 80 árverést szerveztek, 
lefoglalt ingatlanokra és ingóságok-
ra, de csak egy esetben sikerült az 
értékesítés, az viszont örvendetes, 
hogy 17 esetben az árverés időpont-
ja előtt az érintett adófizetők eleget 
tettek fizetési kötelezettségüknek. 
Fizetésképtelenségi eljárást mint-
egy 16,8 millió lejes összegre vonat-
kozóan 198 esetben kezdeményez-
tek az adóhatóságok. Ezentúl pedig 
20 esetben javasolták adófizetők 
inaktívvá nyilvánítását. Az ellenőr-
zések során 22 olyan esetet fedtek 
fel, amikor indokoltnak találták a 
bűnüldöző szervek vizsgálódását, a 
feltételezett kárérték meghaladva a 
8,8 millió lejt.

a kényszervégrehajtás
sem mindig célravezető
A tartozások gyarapodásának 

oka iránt érdeklődve Kedves Imre 
közgazdásztól, a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
ügyvezető igazgatójától azt a vá-
laszt kaptuk, hogy a kedvezőtlen 
tendencia visszavezethető arra is, 
hogy számos vállalkozás rákény-
szerül tevékenysége beszűkítésé-
re, egyre több cég vált az elmúlt 
időszakban fizetésképtelenné. 
Ilyen összefüggésben megemlí-
tette azt is, hogy a költségvetési 
alapok hiánya miatt egyes köz-
intézmények is bekerültek a tar-
tozást jegyzők körébe. A kény-
szervégrehajtások nem mindig 

ígérkeznek és bizonyulnak sem 
szerencsésnek, sem indokoltnak. 
Egyrészt azért, mert ellehetet-
lenítik az adott vállalkozásokat, 
másrészt pedig azért, mert nem-
igen tolakodnak az ajánlattevők, 
illetve sokszor az értékesítés ala-
csony árakon történik. Az igaz-
gató szerint továbbá gyakorta 
szembesülnek olyan esetekkel is, 
amikor nincs, amit végrehajtani, 
azaz az adott vállalkozás nem ren-
delkezik ingatlan javakkal vagy 
ingóságokkal, illetve a meglévő 
javaik elavultak, leamortizálód-
tak, magyarán eladhatatlanok. 
És azt is tapasztalni, hogy olyan 
cégek, vállalkozások jegyeznek 
viszonylag jelentős tartozásokat 
a különböző költségvetésekkel 
szemben, amelyek – a szegény 
cég, gazdag menedzser mondás-
hoz hasonlóan – ügyvezetői jö-
vedelmeik tekintetében sokszor 
„toplistások”. Az is előfordul, 
hogy az ingatlan nem a cég, ha-
nem valamelyik harmadik sze-
mély tulajdonában van, s akkor 
nincs amit végrehajtani.

Visszatérve a „nagyságrend” 
kérdésére, elmondható, hogy más 
megyékhez képest Hargita me-
gyében sem az adósságot jegyző, 
sem pedig a tartozások értéke te-
kintetében nincs szó „kiugró” tel-
jesítményről. Amúgy „vigasztalás-
ként”: Prahova megyében csupán 
szeptemberben több mint 300 
kereskedelmi társaság esetében 
kezdeményezték a fizetésképte-
lenségi eljárás beindítását...


