
Komoly kedvezményekben része-
sülnek azok a cégek, amelyek év 
végéig befizetik az állam felé lévő 
tartozásaikat. „Amennyiben 2011. 
december 31-ig az alaptartozá-
sok, valamint a kamat befizetésé-
re sor kerül, akkor lehetséges lesz 
a késedelmi bírság eltörlése és a 
késedelmi kamat 50 százalékkal 
történő csökkentése. Amennyi-
ben az alaptartozás befizetésére 
sor kerül 2012. június 30-ig, akkor 
a késedelmi bírság 50 százalékkal 
csökkentendő és a késedelmi ka-
mat 50 százalékos kvótája ugyan-
csak 50 százalékkal” – mondta el 
lapunknak Kedves Imre, a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazga-
tóság ügyvezető igazgatója.  

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Március végén jelent meg 
a 2011/29-es sürgősségi 
kormányrendelet, amely 

értelmében adott feltételek telje-
sítése közepette a költségvetéssel 
szemben adósságokat felhalmozott 
cégek, vállalkozások számára lehe-

tőség nyílt a költségvetéssel szembe-
ni adósságaik törlesztésének átüte-
mezésére. Ezt a jogszabályt állítólag 
azért hozták, hogy segítsenek a 
pénzügyi nehézségekkel küszködő 
cégeken. Maga a kormányfő is azt 
állította, hogy a kormányrendelet 
megkönnyítő intézkedéseket tartal-
maz, s annak haszonélvezője orszá-
gos viszonylatban több mint 20 000 
kereskedelmi társaság lehet. 

Nem igazolódtak 
a „szép remények”
Ezek a „szép remények” nem iga-

zolódtak be, ugyanis a március–au-
gusztus közötti időszakban alig 1483 
cég számára hagyták jóvá adósságaik 
törlesztésének átütemezését. Mint-
egy 890 millió lej értékű összegről 
van szó, amiből 664,6 millió lej tu-
lajdonképpeni adósság és 245,9 mil-
lió lej járulék (késedelmi kamat stb.). 
Amúgy érdeklődés sem mutatkozott 
a kormányrendelet kínálta lehetősé-
gek iránt, mert nem voltak képesek 
eleget tenni az igen szigorú feltétel-
rendszernek. Tulajdonképpen a ga-
ranciaképzésről volt szó, amely nem 

bizonyult kedvezőnek. Idetartozik 
az is, hogy már a kormányrendelet 
megjelenésekor egyes szakértők ki-
fogásolták annak feltételrendszerét. 
A szeptember elején megjelent az 
Adótörvénykönyvet módosító és 
kiegészítő 2011/30-as kormányren-
delet olyan előírásokat tartalmaz, 
amelyek bizonyos értelemben fel-
lazították a 2011/29-es sürgősségi 
kormányrendelet előírásait. Az érin-
tett cégek számára úgymond hoz-
záférhetőbbé tették az átütemezést. 
Ezzel egyidejűleg a kormányrendelet 
XI. szakasza a 2011. augusztus 31-ig 
jegyzett adókötelezettségek esetében 
lehetővé teszi a késedelmi bírságok 
eltörlését vagy csökkentését akár-
csak a késedelmi kamatokét. Ennek 
a szakasznak gyakorlatba ültetésére a 
napokban kerül sor. 

Négyezerből 
51 kérte az átütemezést
„Tapasztalataink szerint is az 

adós ságok átütemezésére vonatko-
zó sürgősségi kormányrendelet 
elő írásainak gyakorlatba ültetése 
ne hézkesnek bizonyult, mindenek-
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> Mobius: mások hibájából kell tanul-
nia Romániának. A Templeton feltörekvő 
piaci guruja, Mark Mobius szerint nagyon 
érzékeny időszakba lépett Románia, a priva-
tizáció beindítása ugyanis a gazdaságpoliti-
kára irányítja a figyelmet. A guru úgy véli, be 
kell látnia az országnak, hogy külföldi befek-
tetők nélkül nem sokra viheti, olyan intézke-
désekre van szükség, amelyek támogatják a 
külföldi tőkét – írja a The Economic Times. 
Mobius szerint több elrettentő példa is akad 

az országban, ilyen például a Romgaz esete, 
ahol az állam elérte, hogy a cégnek költség-
vetési hozzájárulást kelljen fizetnie 130 mil-
lió dollár értékben.

> Törvénnyel üldözné a bankárokat 
Barroso. José Manuel Barroso a Le Parisien 
című francia lap tegnapi számában kifejtet-
te, hogy a pénzügyi szektorban dolgozókra 
is bűnvádi eljárás várna, ha csalárd módon 
járnak el. „A héten csütörtökön javaslatot 
fogok előterjeszteni arra, hogy az európai 
törvényekbe kerüljön bele a bankárok sze-

mélyes felelőssége” – mondta Barroso az in-
terjúban. Ez arra kötelezné a tagországokat, 
hogy iktassák be saját nemzeti törvénykezé-

sükbe ezt a kitételt, amennyiben még szere-
pel benne. „Az utóbbi időben olyan helyte-
len módszereket tapasztalhattunk a pénzpi-
acokon, amelyek egyike-másika kiválthatta 
a jelenlegi válságot. Ezeket most szabályozni 
fogjuk” – jelentette ki az Európai Bizottság 
elnöke. Barroso szerint azok, akik megsértik 
a szabályokat, büntetőjogi felelősségre vo-
násra számíthatnak. Legutóbb a svájci UBS 
nagybanknál okozott több mint kétmilliárd 
dolláros kárt egy munkatárs azzal, hogy úgy-
nevezett felhatalmazás nélküli kereskedési 
ügyleteket kötött a saját szakállára.

8. oldal |  2011. október 17., hétfőhargitanépe

AdótörlesztésI KedVezMéNyeK

Eltörölhetők 
tItoKbAN tárgyAltAK

Kína mentheti meg az eurót
Kína „titokban felajánlotta az euróövezet megsegítését”, de 
ennek fejében átfogó költségvetési reformokat és továb-
bi állami kiadáscsökkentéseket vár el – írta a the sunday 
times. A brit konzervatív lapnak a legnagyobb fejlett és 
felzárkózó ipari hatalmak (g20) párizsi pénzügyminiszteri 
tanácskozásához „közeli” források azt mondták, hogy Kína 
„jelezte készségét” több tízmilliárd eurós befektetésekre az 
adósságválságba jutott euróövezeti országokban, elsősor-
ban infrastrukturális jellegű felvásárlások formájában. 

MTI

A kínai HNA légi közlekedési és szállodakonglomerá-
tum például jó eséllyel megveheti az athéni nemzet-
közi repülőteret – áll a The Sunday Times írásában. 

A lap forrásai szerint emellett kínai bankok növelnék szuverén 
adósságvásárlásaikat is a bajban lévő euróövezeti tagállamok 
megsegítése végett. Kína azonban további költségvetési lefa-
ragásokat és szerkezeti reformokat követel, mielőtt nagyobb 
mennyiségű tőkét szánna minderre. A The Sunday Times egyik 
forrásának megfogalmazása szerint Kína – mielőtt beleegyez-
ne az euróövezeti gazdaságokon támadt rések betömködésébe 
– biztos akar lenni abban, hogy „Európa tudatában van e rések 
méretének, és abban is, hogy ezek a rések nem szélesednek to-
vább”. A vasárnapi brit lap forrásai szerint a kínai segítség a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) közvetítésével juthatna el a rászoruló 
euróövezeti országokba. Ehhez hasonló értesülést közölt a mi-
nap a Financial Times is. A londoni gazdasági napilap forrásai 
szerint a nagy felzárkózó térségi országok keresik a módját an-
nak, hogy miként tudnának gyorsan pénzt juttatni a IMF-nek 
az euróövezeti szuverén adósságválság elleni küzdelemhez. Egy 
név nélkül idézett „európai illetékes” a Financial Timesnak kije-
lentette: Európában is egyre elterjedtebb az a nézet, miszerint az 
euróövezeti válság túl nagy probléma ahhoz, semhogy Európa 
egyedül meg tudná oldani. A válság megfelelő kezeléséhez ame-
rikai és kínai pénzre van szükség, ami viszont az IMF bevonását 
jelenti – mondta a Financial Times forrása. A lap szerint azon-
ban a gyakorlatban az Egyesült Államok nehezen tudna jelen-
tősebb hozzájárulást nyújtani, „a tárgyalásokat ismerő” források 
ugyanakkor elmondták, hogy Kína és Brazília már kifejezte 
érdeklődését az euróövezet megsegítését célzó IMF-feltőkésítés 
iránt. A részletek még kidolgozásra várnak, de az így befolyó pót-
lólagos tőkét olyan IMF-hitelkeretek finanszírozására lehetne 
felhasználni, amelyek célja a görögországi válság spanyolországi 
és olaszországi átterjedésének megakadályozása, vagy az európai 
bankok feltőkésítése – idézte forrásait a Financial Times. A lon-
doni napilap értesülései szerint az elképzelések között szerepel, 
hogy a felzárkózó térségi országok egy külön e célból létreho-
zandó IMF-alapba fizetnének be – ez elkülönülne a tagország-
ok rendes befizetéseitől –, vagy pedig az IMF által kibocsátandó 
külön kötvényeket vásárolnák meg. Az IMF nem kommentálta 
a lap értesüléseit, de a Valutaalap kínai osztályának volt vezetője, 
Eswar Prasad elmondta: a felmerült javaslatok alapján a nagy fel-
zárkózó piaci országok anélkül tudnák kisegíteni Európát, hogy 
közvetlenül euróövezeti államkötvényeket kellene vásárolniuk, 
mivel ezzel veszteségeknek tennék ki magukat.
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