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 hirdetés

a roncsprogram

kiselejtezésre szánt gépkocsikat

Gazdaság

> „Rossz bankot” fog létrehozni 
a BNR. A jegybank (BNR) létre fog 
hozni egy „híd-banknak” nevezett 
intézetet, amelynek az lesz a felada-
ta, hogy átvegye a komoly fizetési és 
likviditási gondokkal küzdő hitelin-
tézetek adminisztrálását. Románia 
ugyanis ígéretet tett a Nemzetközi 
Valutaalapnak (IMF), hogy október 
végéig olyanformán alakítja át a bank-
rendszer szabályozását, hogy baj ese-
tén gyorsan közbe lehessen lépni és a 
lehető legkevesebb negatív hatás érint-
se a hazai pénzügyi rendszer stabilitá-
sát. Eddig a BNR meg kellett várja azt, 

míg egy bank teljesen csődbe jut. Az 
új rendszerben hamarabb közbeléphet 
és átveheti a problémás bankok esz-
közeinek és forrásainak kezelését. Az 
új bank továbbra is eleget fog tenni a 
betétesekkel szemben fennálló kötele-
zettségeinek, és elejét fogja venni a hi-
teltörlesztések felfüggesztésének. Az 
új bank célja, hogy minél hamarabb 
megfelelő magánbefektetőt találjon a 
problémás hitelintézet részleges vagy 
teljes átvételére. Amennyiben nem ta-
lál rá vevőt, a bank eszközállománya a 
felszámolást intéző országos garancia-
alaphoz kerül.hí
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Ismét a 112-es űrlapról

Kockázatos az utolsó 
napra hagyni

a 112-es űrlapot csak elektronikus formátumban lehet 
benyújtani. Október végén olyan sokan rohamozták 
meg a rendszert, hogy az nem volt képes elfogadni az 
összes nyilatkozatot. akinek nem sikerült benyújtani, 
annál fennál a bírságolás veszélye is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Ennek a kötelezettségnek jobbára országos viszonylatban 
sikerült érvényt szerezni, azaz a munkáltatói minőség-
gel rendelkező jogi és magánszemélyek döntő hányada 

elektronikus úton továbbította a szóban forgó űrlapot. Hallga-
tólagosan szeptemberben és októberben még a hagyományos 
módon benyújtott űrlapokat is elfogadták az adóhatóságok, 
megyénkben is előfordultak ilyen esetek, leginkább a csíksze-
redai adóhivatal illetékességi körében. E hónaptól kezdődően 
erre gyakorlatilag már nem lesz lehetőség. Október 25-én, a 
szeptemberi nyilatkozatok benyújtásának végső határideje 
napján annyian rohamozták meg a rendszert, hogy az nem 
volt képes befogadni a nagyszámú nyilatkozatot. A be nem 
fogadott nyilatkozatok óhatatlanul be nem nyújtottnak mi-
nősülnek, így fennállhat az érintett adófizetők megbírságolá-
sának a kockázata. Sajnos, sokan úgy értelmezik, hogy 25-én 
kell benyújtani a nyilatkozatot, márpedig a jogszabályban az 
szerepel, hogy 25-ig. Az Országos Adóügynökség, a megyei 
közpénzügyi vezérigazgatóságok arra kérik a 112-es űrlap be-
nyújtására kötelezett személyeket, hogy már a hónap elejétől 
próbáljanak eleget tenni kötelezettségüknek. Kedves Imre, 
a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság ügyvezető 
igazgatója arról tájékoztatott, hogy megyénkben az elmúlt 
időszakok során nem egy olyan munkáltató volt, amely már 
a megelőző hónapra vonatkozóan a következő hónap 10-jén 
elektronikus úton továbbította a 112-es űrlapot. De tovább-
ra is jelentős azok száma, akik az utolsó napra hagyják annak 
benyújtását, ez pedig nincs rendjén. Már csak azért sem, mert 
a központi szerver kapacitásának növelésére nincs lehetőség és 
azt semmi sem indokolja meg. Amennyiben folyamatosan ke-
rül sor a különböző nyilatkozatok benyújtására el 25-ig, akkor 
nem következhet be semminemű fennakadás.

csátott értékjegyet, szám szerint 
30 446-ot, s ugyanannyi járgányt 
kiselejtezni. 

2009 a leggyengébb
esztendő
A leggyengébb esztendőnek 

2009 bizonyult, amikor is a kibo-
csátott 60 000 értékjegyből csak 
32 327, azaz 53,9 százalék „tes-
tesült meg” kiselejtezett személy-
gépkocsiban. Továbbá a program 
keretében legtöbb új személygép-
kocsit 2010-ben adtak el, szám 
szerint 62 550-et. Ám ennek az 
esztendőnek a kapcsán azt is meg 
kell jegyezni, hogy akkor rekord-
számú értékjegyet, 190 000-et 
bocsátottak ki, s ugyanakkor le-
hetőség volt azok átruházására 
oly módon, hogy három értékje-
gyet is beszámítottak az új gépko-
csi megvásárlásába. Amúgy abban 
az esztendőben 189 323 járművet 
selejteztek ki, ami az értékjegyek-
nek 99,6 százalékát jelenti. A ki-
selejtezés, illetve az új gépkocsi-
megvásárlás az idén is a megelő-

ző esztendőhöz hasonló módon 
zajlott le, de az eredményesség 
tekintetében nem érte el a tavalyi 
szintet, legalábbis az október 24-i 
helyzetkép szerint.

szinten tartotta 
az autópiacot
A program elsődleges célja volt 

a környezetszennyezés csökkenté-
se az elavult gépkocsik kiselejtezé-
se eredményeként. Arra vonatko-
zóan viszont, hogy a károsanyag-
kibocsátás mennyivel csökkent, 
nem léteznek megbízható szám-
adatok. De az vitathatatlan, hogy 
például a föld szennyezésének a 
veszélye csökkent, ugyanakkor 
felszabadultak olyan területek is, 
amelyeket hosszú hónapokig vagy 
akár évekig is elfoglaltak a jobb 
sorsra érdemes, azaz kiselejtezés-
re „megérett” személygépkocsik. 
A piaci elemzők szerint ennek 
a programnak hozadéka volt a 
hazai autópiac szinten tartása is, 
illetve egy jelentősebb visszaesés 
elkerülése. Ez vitathatatlan, mert 

2008-at követően ugrásszerű 
visszaesés következett be, s hogy 
annak arányai nem voltak még 
drámaiabbak, az mindenekelőtt a 
roncsprogramnak tulajdonítható. 

Idén az új gépkocsik 
nyolcvan százalékát 
roncsprogrammal vették
Így például 2010-ben a hazai 

piacon megvásárolt új személy-
gépkocsik több mint 65 százalé-
kát tette ki a program keretében 
megvásároltak. Az idén ez az 
arány még tovább javult, kilenc 
hónap viszonylatában a szóban 
forgó arány megközelítette a 80 
százalékot. Ennek ellenére az 
autópiac idei mérlege előrelát-
hatólag gyengébb lesz, mint a 
tavalyi: az év elején a forgalma-
zók, az importőrök, a gyártók 
még abban reménykedtek, hogy 
100 000–110 000 új személy-
gépkocsi eladása lesz lehetséges. 
Mostani becsléseik szerint an-
nak is örvendenének, ha elérné 
a 96 000-et.

25-ig kell mindent benyújtani, 
nagy a rendszer lefagyásának kockázata

Van még egy dolog, amire oda kell figyelni: a nemrégiben 
hatályba lépett jogszabályok értelmében a különböző nyi-
latkozatok, adóbevallások benyújtásának végső határidejét 
egységesen a következő hónap 25-ig szabták meg. Ha min-
denki és mindennemű nyilatkozata benyújtását az utolsó 
napra hagyja, akkor abból komoly bonyodalom támadhat. 
Idetartozik az is, hogy jelenleg különböző nyilatkozatok 
elektronikus úton történő benyújtása „két vonalon tör-
ténik”, de decembertől kezdődően már csak egy vonalon 
lesz lehetséges. Országos viszonylatban ez azt jelenti, hogy 
december 25-ig egyetlen továbbítási vonalon több millió 
nyilatkozatot, űrlapot kell továbbítani. A torlódást, a „kel-
lemetlen meglepetést” csak egyetlen módon lehet elkerülni, 
nevezetesen: ha az adófizetők idejekorán eleget tesznek a 
szóban forgó kötelezettségüknek. És ez nemcsak az adóha-
tóságok, hanem az adófizetők érdeke is.


