
Idén is díjazták a Hargita Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara munkatársai a legjobb 
gazdasági eredményeket elérő 
cégeket. A csíkszeredai Hargi-
ta Vendégváró étteremben kis 
ünnepség keretében vehették 
át az emlékplaketteket a hat fő 
aktivitási területen rangsorolt 
éllovasok.
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Díjazták a megye legjobb 
gazdasági eredményeket 
produkáló cégeit. A rang-

sor a 2010-es évben leadott pénz-
ügyi és könyvviteli mérlegek alapján 
született, de mint azt Balási Csaba, 
a Hargita Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke nyitóbeszédében 
ismertette, a rangsorolás orszá-
gos módszertan szerint történt. A 
beszámolóból kiderült, 2010-ben 
8735 vállalat nyújtotta be a pénz-
ügyi mérleget, ebből 2399 felelt meg 
az országos szinten egységes rangso-
rolási kritériumoknak.

Az egybegyűlt vezető vállalko-
zók csoportját beszédben üdvözölte 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke is. „A megyei ön-
kormányzat igyekszik minden tőle 
telhető segítséget megadni a helyi 
vállalkozóknak, örvendetes, hogy 
a különféle munkálatokra meg-
hirdetett közbeszerzési eljárások 
legtöbbjét Hargita megyei cégek-
nek sikerült megnyerniük. Fontos 
azonban, hogy az egyes szakterüle-
tek képviselői szövetségekbe tömö-

rüljenek, együtt a kicsik és nagyok, 
csak így lehet felvenni a versenyt a 
multinacionális cégekkel” – jelen-
tette ki Borboly.

Kedves Imre, a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Igazgatóság igazgató-
ja 2009-es év adataihoz hasonlítva 
2010 eredményeit kijelentette, hogy 
a számok is azt mutatják, a válság a 
térségben inkább csak a fejekben 
létezik. „A számok alapján jobbak 
az eredmények, mint 2009-ben, ak-
kor hol itt a válság?” – bátorította 
a vállalkozókat Kedves. A nyitó-
beszédeket követően egymás után 
vették át az emlékplaketteket az 
egyes tevékenységi területek és az 
illető vállalkozások nagyságrendje 

alapján kategorizált cégek legjobb-
jai. A plakettek és oklevelek mellett 
a díjazott cégek bekerültek a Hargita 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
által kiadott, a megye toplistás cégeit 
tartalmazó katalógusba. Az elmúlt 
öt év alatt folyamatosan jól teljesítő 
cégek – úgy mint az Alutus nyomda 
vagy a Hargita Gyöngye ásványvíz-
töltő – ugyanakkor külön elismerés-
ben is részesültek. A Hargita megyei 
topcégeket összefoglaló kiadványból 
a díjkiosztó ünnepségen a jelenlevők 
is átvehettek egy-egy példányt, de 
az érdeklődők a megye legjobb vál-
lalatainak katalógusát megtalálják a 
kereskedelmi kamara Temesvári su-
gárúti székhelyén is.

> Haladék a roncsjegy-felhaszná-
lásra. December 23-ig hosszabbította 
meg a roncsautójegyek elszámolhatósá-
gi határidejét a Környezetvédelmi Alap 
– jelentette be pénteken Borbély László 
környezetvédelmi és erdőgazdálkodási 
miniszter. A tárcavezető hozzátette, a 
felhasználási határidőt a gépkocsi- és a 
traktorértékjegy-tulajdonosok kérésére 
hosszabbították meg. „Eddig úgy tör-
tént, hogy a begyűjtők november 21-ével 
bezárólag adták ki az értékjegyeket, a tu-
lajdonosoknak november 23-ig kellett 
azokat felhasználniuk, tehát leadniuk a 
gépkocsi-forgalmazókhoz. Az utolsó el-

számolási kérést pedig a termelő novem-
ber 25-ig kellett leadja, és az elszámolás 
december 12-én történt meg. Az érték-
jegy-tulajdonosok kérésére úgy döntöt-
tünk, a következőképpen módosítjuk 
a határidőket: a begyűjtők továbbra is 
november 21-ig adják ki, a felhasználás 
pedig december 12-ig történik, az utolsó 
elszámolási kérvény a roncsprogramban 
december 15-ig adható le, az elszámolás 
határideje pedig december 23.” – fejtette 
ki Borbély. Leszögezte, e dátum után az 
értékjegyek érvényüket vesztik. Borbély 
elmondta, a tíz évnél idősebb gépkocsik 
kiselejtezési programját jövő februárban 

ismét elindítják, miután a minisztérium 
közzéteszi a roncsautóprogramban részt 
vevő autógyártók névsorát. „Jövőre úgy 
február táján újraindítjuk. Tehát nem áll 
meg a roncsprogram, jövő évben is való-
színű, ugyanazokkal a feltételekkel megy 
tovább. Idén körülbelül 120 ezer autó 
leadására számítunk. Ez a szám tavaly 
190 ezer volt. A traktorok roncsprog-
ramja csak most, szeptemberben indult, 
mert nézetkülönbség támadt az Európai 
Unióval, egyelőre 75 kérvény érkezett, 
de februárban a traktorprogram is újra-
indul, mert van érdeklődés iránta” – ma-
gyarázta a tárcavezető.

hargitanépe2011. november 14., hétfő | 9. oldal 

 hirdetések

Gazdaság

Iparkamarai elismerés a legjobbaknak: hat fő aktivitási területen rangsorolt éllovasok
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Díjazták a legjobb cégeket
10 MIllIó dollárt KöVetel Az AdóHIVAtAl

Adózár alatt 
a nemeszsuki Nokia

10 millió dolláros vámtartozás miatt a nemeszsuki no-
kia gyár több irodáját és gyártócsarnokát is lefoglal-
ta pénteken az adóhivatal. A költözés előtt álló üzem 
vezetését alkatrészek vámmentes behozatala helyett 
késztermékek importjával és továbbadásával vádolja a 
hatóság.

Hírösszefoglaló

Tízmillió dollárt meghaladó vámtartozás miatt lefog-
lalta pénteken a nemeszsuki Nokia gyár vagyonele-
meit az adóhatóság – jelentette be a hétvégén Sorin 

Blejnar, az országos adóügynökség (ANAF) elnöke. „Egy 
ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a vállalatnak több 
mint 10 millió dollár értékű kifizetetlen vámilletéke van” – 
magyarázta Blejnar, hozzátéve, 28 ezer négyzetméteren fog-
lalták le a vállalat ingatlan javait, ezek között az irodákat és 
gyárcsarnokokat is. Mint hozzáfűzte, az adótörvénykönyv 
szerint az ilyen jellegű eljárást akkor vezetik be, ha fennáll an-
nak a veszélye, hogy az illető vállalat elidegeníti a javakat. A 
finn Nokia cégcsoport szeptember végén döntött arról, hogy 
hatékonyságnövelő és költségcsökkentő programja keretében 
bezárja a Kolozs megyei Nemeszsukon működő gyárát, 2200 
alkalmazottat téve ezáltal az utcára. A nemeszsuki üzem ter-
melését pedig a cégcsoport ázsiai termelőegységei veszik át. 
„Az ellenőrzést még 2009-ben kezdtük meg, és az elmúlt 
napokban fejeztük be. 10 millió dollár értékben foglaltunk 
le javakat, de az intézkedés nem akadályozza a vállalat tevé-
kenységét. Ez egy elővigyázatossági intézkedés” – fűzte hozzá 
magyarázatként az adóhivatal pénteki lépéséhez Blejnar. Az 
adóhatóság amúgy a gyárat késztermékek adómentes be-
hozatalával vádolja. A Nokia ugyanis alkatrész-behozatalra 
kért vámmentességet, ám e mellett Unión kívüli országok-
ból – Kínából, Tajvanból és az Egyesült Államokból – is 
késztermékeket hozott be. „Egyes termékeket alkatrészként 
kellett volna behozniuk. A kábelt, a töltőt és a többi össze-
tevőt a romániai gyárban kellett volna összerakni ahhoz, 
hogy vámmentességet élvezhessenek. A Nokia ezt úgy vitte 
véghez, hogy a termékek már összeállítva érkeztek, az alkal-
mazottak csak más dobozokba rakták, anélkül, hogy tényle-
ges feldolgozási folyamat történt volna” – nyilatkozta Viorel 
Comăniţă, az ANAF alelnöke. A szakember szerint a Nokia 
ezzel megszegte az európai uniós szabályokat, amelyek csak 
azon összetevőkre engednek vámmentességet, amelyeket ké-
sőbb a tagállamokban szerelnek össze úgy, hogy ne lehessen 
többé eredeti állapotukba visszahelyezni.


