
előtt a korlátozó feltételrendszer 
miatt. Elméletileg több mint 4000 
megyénkbeli vállalkozás esetében 
lett volna lehetséges annak idején 
az adósságok átütemezése. Ezzel 
szemben augusztus 31-ig vezérigaz-
gatóságunkhoz megyei szinten 51 
átütemezési kérés érkezett be, amely-
ből 46-ot hagyhattunk jóvá, s a jóvá-
hagyások értelmében mintegy 6,5 
millió lej értékű adósság átütemezé-
sére került sor, és 2 millió lej értékű, 
ahhoz tartozó kötelezettségek átüte-
mezésére. Eddig az átütemezés meg-
szabta kötelezettségeknek az érintett 
cégek eleget tudtak tenni” – mondta 
el lapunk kérdésére Kedves Imre, a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Ve-
zérigazgatóság ügyvezető igazgatója.

Aki év végéig fizet, 
megszabadulhat 
a késedelmi bírságtól
„Miután az Adótörvénykönyvet 

módosító 2011/30-as kormányren-
delet megjelent, felleltároztuk azo-
kat az adófizetőket, jogi és magán-
személyeket egyaránt, akik esetében 
alkalmazható lesz a késedelmi bír-
ságok és a büntetőkamatok eltörlési 
lehetőségére vonatkozó előírás. Ezek 
szerint augusztus 31-én 3196 olyan 
adófizetőt tartottunk nyilván, ame-
lyek adósságának értéke meghaladta 
az 1000 lejt, ezek közül pedig 2271 
késedelmi bírság fizetésére is köte-
lezett (lenne). Ami ez utóbbit illeti: 
több mint 6,7 millió lejről van szó. A 
kormányrendelet vonatkozó szaka-
sza előírásai gyakorlatba ültetésével 
kapcsolatosan nemrégiben jelent 
meg két rendelet, a közpénzügyi mi-

niszter 2011/2604-es, valamint az 
országos adóügynökség elnökének 
2011/3253-as rendeletéről van szó. 
Az előbbi részletezi, hogy milyen 
körülmények és feltételek közepet-
te kerül sor a késedelmi bírságok, 
valamint a késedelmi kamatok el-
törlésére, illetve csökkentésére” – 
tette hozzá a szakember. Elmondta, 
amennyiben 2011. december 31-ig 
az alaptartozások, valamint a kamat 
befizetésére sor kerül, akkor lehetsé-
ges lesz a késedelmi bírság eltörlése 
és a késedelmi kamat 50 százalékkal 
történő csökkentése, amennyiben az 
alaptartozás befizetésére sor kerül 
2012. június 30-ig, akkor a késedelmi 
bírság 50 százalékkal csökkentendő, 
és a késedelmi kamat 50 százalékos 
kvótája ugyancsak 50 százalékkal. A 
szóban forgó könnyítés azokra a ké-
sedelmi bírságokra vonatkozik, ame-
lyek a 2006. január 1. és 2010. június 
30-i időszakot érintik. 

Azonosították 
az érintetteket 
A rendelet értelmében az adó-

hatóságoknak október 15-ig azo-
nosítaniuk kellett az érintett adófi-
zetőket és azokat értesíteni kellett a 
kormányrendelet, illetve a miniszteri 
rendelet megteremtette kedvező le-
hetőségekről. „Magunk részéről ezt 
meg is tettük, de amennyiben még 
vannak olyan adófizetők, akik úgy 
értékelik, hogy ők is élhetnek a jog-
szabályok kínálta lehetőségekkel, ak-
kor helyzetük tisztázása érdekében 
a területileg illetékes adóhatósághoz 
kell fordulniuk. Az érintett adófi-
zetők amennyiben élni akarnak a 

jogszabályok kínálta lehetőséggel, 
kérést kell benyújtaniuk a területi-
leg illetékes adóhatósághoz. Meg-
jegyezném, akik nem nyújtottak be 
kérést, de időközben kompenzálás 
vagy befizetés révén megszűnnek 
kötelezettségeik, kérhetik az általuk 
befizetett késedelmi bírság és bün-
tetőkamat visszatérítését” – fejtette 
ki Kedves Imre. Az Országos Adó-
ügynökség elnökének 2011/352-es 
rendeletével jóváhagyták azoknak 
a végzéseknek a szabványűrlapját, 
amelyek révén kiközöljük majd a ké-
sedelmi bírságok eltörlésére, illetve 
csökkentésére vonatkozó döntésün-
ket. „Arról még korai lenne beszélni, 
hogy hányan kívánnak, illetve tud-
nak élni a lehetőséggel, de reménye-
ink szerint sokan” – tette hozzá az 
adóhatóság megyei vezetője.

Módosul az adóügyi tanúsítvány is: 
a kölcsönös tartozások kiütik egymást

 
Az adóügyi tanúsítvány kibocsátására vonatkozó jogszabály-módosítás 
alapján megjelent egy miniszteri rendelet is. A 2011/2618-as rendeletre 
azért volt szükség Kedves Imre szerint, mert „előfordultak olyan esetek, 
hogy egy adott adófizető ugyan adósságokat jegyzett a költségvetéssel 
szemben, de a maga során vele szemben is adósok voltak bizonyos köz-
hatóságok. Lévén, hogy az eddig hatályos előírások értelmében az adó-
ügyi tanúsítványban csupán csak az ő adósságait kellett beírni, megtör-
ténhetett, hogy nem vehetett részt közbeszerzési eljárásokban. A mos-
tani miniszteri rendelettel bevezetett új tanúsítványban fel kell tüntetni 
az adófizetők kérésére a vele szembeni adósságokat is, így nincs ok arra, 
hogy kizárják őt a közbeszerzési eljárásból. A rendelet mellékletei tartal-
mazzák azt a szabványkérést, amelyet ki kell töltenie és be kell nyújtania 
az adóhatósághoz, azt egyébként elektronikus úton is be lehet nyújtani, 
s annak alapján az adóhatóság kibocsátja a tanúsítványt, amennyiben az 
ügyfél kérte, fel kell tüntetnünk a vele szembeni adósságokat is.”

hírfolyam

> A gazdasági miniszter szerint nem 
fog drágulni télen a földgáz. Ion Ariton 
gazdasági miniszter pénteken úgy nyilatko-
zott, hogy a földgáz árát a kereslet és a kíná-
lat határozza meg, így az nem fog emelkedni 
az idei téli szezonban. A szaktárca vezetője 
hozzátette, hogy Románia közvetlenül a 
Gazpromtól fogja beszerezni a gázt, miután 
a folyamatban lévő szerződések lejártak. A 
közvetítőkkel kötött egyezmények néme-
lyike 2012-ben, mások 2016-ban vagy akár 

2020-ban járnak le, ezután pedig direkt a 
Gazprom lesz Románia gázbeszállítója. En-
nek árra gyakorolt hatása azonban még nem 
jelezhető előre a miniszter szerint.

> Rendkívüli intézkedések az osztrák 
Volksbanknál is. A régiós leánybankjait 
nemrég eladó osztrák Volksbank (ÖVAG) 
az Erste Grouphoz hasonlóan jelentős vesz-
teséget fog elszenvedni idén. A veszteség nagy 
része a megmaradt romániai leánybanknál 
és odahaza, Ausztriában jelentkező leírások-
ból keletkezik – tudósított az AFP. Gerald 

Wenzel, az ÖVAG vezérigazgatójának szavai 
szerint az ÖVAG-hoz tartozó, bécsi közpon-
tú Investkredit Bank és a Volksbank Romania 
könyveiben összesen 700 millió eurós értékle-
írást kell tennie a bankcsoportnak. Más egy-
szeri leírásokkal együtt az ÖVAG idén 900 
millió eurós negatív eredményt könyvelhet 
el (nem konszolidáltan), a végső szám a piaci 
folyamatoktól függően jelen helyzet szerint 
ennél 150 millió euróval több és kevesebb is 
lehet. Így a bank éves vesztesége akár az egy-
milliárd eurót is meghaladhatja. A teljes bank-
csoport vesztesége az IFRS szerint 500 és 750 

millió euró között alakulhat. Az Erstéhez 
hasonlóan a Volksbank is bejelentette: idén 
nem fizeti még vissza az államtól kapott, ese-
tében 300 millió eurós segítséget. A bank még 
2009-ben összesen egymilliárd eurónyi állami 
segítségben részesült. A bank közleménye sze-
rint a veszteségek oka a romló európai gazda-
sági környezet, ezért szükségessé vált bizonyos 
részesedések és kitettségek leírása. Az osztrák 
pénzügyminiszter reakciója szerint az osztrák 
állam kész arra, hogy akár ismét megtámogas-
sa a bankot, először azonban hiteles tervvel 
kell előállnia pénzügyeinek rendbetételére.
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Kedves Imre: remélem sokan élnek
a lehetőséggel majd

Az Adós cégeknek, hA „jó útrA térnek”

a büntetőkamatok

Keresztúron bejegyeznek egyes adónyilatkozatokat is

IdeIglenesen működIk

Adófizetői ügyfélfogadás 
Székelykeresztúron

három szakember áll az ügyfelek rendelkezésé-
re a keresztúri adóhatósági részlegen. A munka a 
na pokban kezdődött, ez többnyire adóügyi problé
mákban való tanácsadást jelent, de be lehet itt 
nyújtani a 100as és 300as űrlapokat is. sajnos 
az ügyfélfogadás csak ideiglenesen indult be újra 
székelykeresztúron. 

H. Z. 

Az ország számos megyéjében ellenérzést váltott ki 
egyes adóhivatalok tevékenységének  beszüntetése. 
Ez esetenként hátrányosnak bizonyult az érintett 

adófizetők számára. Egy most megjelent rendelet értelmé-
ben átmenetileg enyhítenek a szóban forgó gondokon. 

Az Országos Adóügynökség elnökének 2011/3228-
as rendeletével az ország tíz településén október 1. és de-
cember 31. között továbbra is működtetnek úgyneve-
zett eligazító adóhatósági részlegeket. Ezek között van 
a székelykeresztúri is, amely a napokban kezdte meg te-
vékenységét az egykori adóhivatal épületében. Itt három 
szakember fog az ügyfelek, az adófizetők rendelkezésére 
állni. Tevékenységük jobbára felvilágosítás, eligazítás-nyúj-
tásban merül ki. Székelykeresztúron három személy fogja 
biztosítani az ügyfélfogadást, s ennek keretében eligazítást 
és műszaki segélynyújtást biztosít. Tehát adóügyi problé-
mákkal kapcsolatosan fordulhatnak hozzájuk az ügyfelek, 
például bizonyos jogszabályok ismertetése, megmagyará-
zása érdekében. Továbbá tájékoztatják őket a jogszabá-
lyozási újdonságokról, kéréseiket iktatják és továbbítják 
a közpénzügyi vezérigazgatósághoz vagy az illetékes adó-
hatósághoz, de bejegyeznek egyes adónyilatkozatokat is, 
például a 100-as vagy a 300-as űrlapot, s azokat majd to-
vábbítják az illetékes hatósághoz. Tudni kell azt is, hogy 
ezek a részlegek nem a területileg illetékes adóhivatalnak 
vannak alárendelve, hanem a közpénzügyi vezérigazgató-
ság ügyvezető igazgatójának.

Végeredményben egy kompromisszumos megoldás-
ról van szó átmeneti jelleggel, de mégis örvendetes, hogy 
meghozták ezt az intézkedést most, amikor a fiskalitás 
terén számos újdonságot jelentő törvényes előírás gya-
korlatba ültetése esedékes.


