
Egyelőre nem vonja vizsgálat alá 
az adóhatóság az eltitkolt jöve-
delmű magánszemélyek vagyo-
nát. A bevallott és a tényleges 
jövedelem közt legalább 50 ezer 
lejes különbséget 16 százalékos 
adókulccsal adózó jogszabály bár 
már megszületett, az ügyfelek 
száma – úgy tűnik – a korábban 
beharangozott több százról mára 
csupán egy tucatra olvadt.
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A 2010/117-es sürgősségi 
kor mányrendelet egy új 
fe jezettel gazdagította az 

adó eljárási törvénykönyvet is. En-
nek értelmében ezentúl az adóha-
tóságoknak joguk/lehetőségük lesz 
a magánszemélyek vagyonosodásá-
nak ellenőrzésére is. Pontosabban az 
illetéktelen, a megadózatlan vagyon 
ellenőrzésére és utólagos megadó-
zására. Leegyszerűsítve a dolgokat, 
tulajdonképpen arról lenne szó, 
hogy az adófizető által megadott 
jövedelmeket összevetik vagyoni 
helyzetével, s amennyiben jelentős 
különbség mutatkozna, sor kerülne 
a tulajdonképpeni ellenőrzésre és 
annak függvényében a kiigazított 
adóalap megállapítására. A felbe-
csült és bevallott jövedelem közti 
különbségnek azonban legalább 50 
ezer lejesnek kell lennie. A vizsgálat 
során megállapított pluszjövedelmet 
16 százalékkal adóznák meg.

Technikai szempontból a dolog 
némileg bonyolultabb, az eljárás is 
időigényes, és az ellenőrzési módsze-

rek is differenciáltak. A megjelent 
kormányrendelettel kapcsolatban 
sok pró és kontra vélemény látott 
napvilágot. Egyesek üdvözölték 
az új jogszabályt, mások viszont az 
eltitkolt jövedelmek „adóamnesztiá-
jaként” értékelték, amely így az adó-
csalások kifehérítését is segíti. Halla-
ni lehetett arról is, hogy a hatóságok 
látókörébe országos viszonylatban 
már közel száz személy került be, 
majd arról, hogy 300 személy, vala-
mint arról, hogy a jogszabállyal „a 
szegény cégek” gazdag tulajdonosait 
is megcélozzák. Nevek is felmerül-
tek, többek között egyes énekesek, 
„manelisták” nevei. Azonban nem 
történt semmi, leszámítva, hogy a 
Pénzügyminisztérium egyes munka-
társai az Egyesült Államokba utaz-
tak kiképzésre, tapasztalatszerzésre, 
s amerikai szakértők is országunkba 
érkeztek a majdani ellenőrző testület 
munkatársainak felkészítése végett. 

Állítólag ez a testület már létezik is, s 
készülődik a majdani ellenőrzésekre.

Időközben, ez év márciusában 
megjelent a kiigazított adóalap-
megállapítási közvetett módszereire 
vonatkozó 2011/248-as kormány-
határozat. Érdekes módon annak 
15-ös szakasza egy újabb kormány-
határozatot helyezett kilátásba, 
nevezetesen a kockázati elemzés 
eljárásának a jóváhagyása kapcsán. 
Az erre vonatkozó 2011/773-as kor-
mányhatározat szeptember elején 
jelent meg. Ennek értelmében a maj-
dan adóellenőrzés alá vont magán-
személyek kiválogatása érdekében 
az adóhatóságnak fel kell mérnie a 
jövedelmek eltitkolásának kockáza-
tát, ami adat- és információgyűjtés 
alapján válik majd lehetővé, s azok 
függvényében össze kell hasonlítani 
a bevallott jövedelmeket, az érintett 
személy által eszközölt költségekkel, 
illetve vagyonállománya gyarapodá-

sával. Ez a jogszabály még jóformán 
meg sem jelent, s máris elhangzottak 
az újabb hangzatos nyilatkozatok. 
Sorin Blejnar, az Országos Adóügy-
nökség (ANAF) elnöke nemrégi-
ben kijelentette, elsőként „a szegény 
cégek gazdag tulajdonosait” fogják 
ellenőrzés alá vonni, így akkor 300-
400 magánszemélyről lehetett szó. 
Újabban viszont tovább csappant 
a majdani ügyfelek tábora: „Készí-
tettem egy előválogatást. 12 olyan 
személy van, akik esetében úgy érté-
kelem, hogy Svájcban 50-60 millió 
eurós vagyonállományuk van, ami 
után kamatjövedelemben részesül-
nek” – állította az ANAF elnöke. 
Hozzátette, ezeket a személyeket 
le fogják ellenőrizni, s amennyiben 
nem vallották be jövedelmüket, ak-
kor megadózzák.

Előhozakodott más példával is: 
„Megtörténhet, hogy az adóható-
sághoz bejelentés érkezik, miszerint 

egy személy 2011-ben villát épített. 
Meg fogjuk nézni, hogy az a sze-
mély milyen jövedelmeket ért el a 
2009–2010-es időszakban, s ha 
azok elégségesnek bizonyulnak, 
akkor nem vonjuk ellenőrzés alá. 
De ha az a személy 2009–2010 
folyamán nem nyilatkozott jöve-
delemről, akkor biztosra vehető, 
hogy sor kerül a vagyonellenőrzés-
re. Mert feltételezhető, hogy az a 
villa be nem vallott jövedelemből 
épült” – fejtette ki Blejnar. Nem-
régiben nyilatkozott ugyanebben 
az ügyben Emil Boc kormányfő 
is: „Engem az érdekel, hogy befi-
zetted-e az államnak az adóidat 
és az illetékeidet. Vagy az, hogy 
összehasonlítsam a kiadásaidat a 
jövedelmeddel. Monte Carlóban 
nyaraltál? Akkor érdekel, hogy mi-
lyen jövedelmet realizáltál.” A kor-
mányfő hozzáfűzte, a most megje-
lent kormányhatározat egy intéz-
ményesített kockázatelemzést he-
lyez kilátásba, olyanhoz hasonlót, 
amelyet az Egyesült Államokban is 
alkalmaz az illetékes hatóság.

Szóval a jogszabályok, a nyi-
latkozatok terén jól állunk. De 
ez senkit sem kell megnyugtas-
son, senkit sem kell idegesítsen. 
Egyelőre vizsgálódás, ellenőrzés 
nincs. És tulajdonképpen nem is 
lehet, mert azokat előrelátható-
lag majd a választási kampányra 
„időzítik”. Jó lesz majd a válasz-
tópolgárok előtt kérkedni azzal, 
hogy „ráhajtunk” az illetéktelen 
vagyonszerzésre, az adócsalások 
megfékezésére. 

Gazdaság

8. oldal |  2011. október 4., keddhargitanépe

NiNcs miért idEgEskEdNiük A szEgéNy cégEk gAzdAg tulAjdoNosAiNAk

Késik a vagyonosodási vizsgálat

 hirdetések

Körmére néznek az adóbevallóknak: az elhallgatott jövedelmeket utólag is 16 százalékos adókulccsal terhelnék fotó: mediafax
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> Drágul a villamos energia. 1,12 
százalékkal emelkedik idén az elektromos 
energia díja a megújuló forrásokból kinyert 
energia hányadának növelése miatt. Jövőre 
a csak ebből eredő drágulás mértéke 4,76 
százalékos lesz – közölte az Országos Szél-
energia Egyesület (AREE). „2012-ben az 
országos fogyasztáshoz 4 százalékban fog 
hozzájárulni a szélenergia, a 4,76 százalékos 
áremelkedés 0,23 százalékban fogja megnö-
velni az inflációt” – írta közleményben az 

egyesület. A megújuló energiaprojekteket a 
zöldbizonylatok árusításából származó be-
vételből is finanszírozzák. A bizonylatokat 
a hagyományos energiatermelők az Orszá-
gos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
által megszabott áron kötelezően meg kell 
vásárolják, ebből fedezik a zöldberuházások 
költségeinek egy részét. A tavalyi év végén 
Romániában összesen 462 MW teljesítmé-
nyű szélerőmű működött, az idei év végére ez 
már elérheti az 1000 MW kapacitást, jövőre 
pedig a szám megduplázódhat az egyesület 
becslése szerint. 

> Nőtt a valutatartalék. Több mint 
egymilliárd euróval gyarapodva, 33,6 milli-
árd euróra nőttek a Román Nemzeti Bank 

valutatartalékai szeptemberben – derül ki 
a jegybank tegnap közzétett adataiból. A 
Nemzeti Bank kommünikéje szerint szep-
temberben 2,02 milliárd euró áramlott be 
a kötelező valutatartalékok módosulása 
nyomán, de meghatározó tényező volt az 
amerikai dollár, a japán jen és az angol fon 
sterling euróval szembeni erősödése is. A 
jegybank103,7 tonnás aranytartaléka világ-
piaci árakon számolva 4,016 milliárd eurót 
ért, így az ország arany- és valutatartalékának 
összértéke szeptember végén elérte a 37,64 
milliárd eurót.


