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Az egészségbiztosítási hozzájárulásokról

Tartozástörlesztési kedvezmény

Gazdaság

ha év végéig befizetik az állami 
költségvetéssel szemben lévő 
tartozásaikat, az adófizetők bi-
zonyos kedvezményekben ré-
szesülhetnek. ez azt jelenti, hogy 
lehetségessé válik a késedelmi 
bírság eltörlése és a késedelmi 
kamat 50 százalékkal történő 
csökkentése. ezt a kedvezmé-
nyes rendszert kiterjesztették az 
egészségbiztosítási hozzájárulá-
sok befizetése terén felgyülem-
lett tartozásokra is. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A szóban forgó tartozások be-
fizetése esetén alkalmazan-
dó kedvezményekről a már 

említett kormányrendelet előírásai-
val összhangban az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár elnökének 
2011/894-es rendelete rendelkezik. 
Ez a Hivatalos Közlöny november 
7-i számában jelent meg, s azokra az 
egészségbiztosítási befizetetlen, illet-
ve elmaradt hozzájárulásokra vonat-
kozik, amelyekre egyes magánsze-
mélyek kötelezettek. Nevezetesen: 
az engedélyezett magánszemélyek, 
családi vállalkozások, egyéni vállal-
kozások, valamint a szabadfoglalko-
zású kategóriába tartozó személyek. 

Meg lehet szabadulni 
a késedelmi bírságtól
Amennyiben ezek az egészség-

biztosítási hozzájárulás fizetésére kö-
telezett személyek 2011. december 
31-ig kiegyenlítik alaptartozásukat 
és azok kamatjait, akkor eltörlik a 
késedelmi bírságot, valamint a kése-
delmi kamat 50 százalékos kvótáját. 
Amennyiben a befizetésre 2012. 
június 30-ig kerül sor, akkor a kése-
delmi bírság 50 százalékkal csökken-
tendő és ugyancsak 50 százalékkal a 
már említett késedelmi kamatkvóta.

„Átfésülve adatbázisunkat, arra 
a következtetésre jutottunk, hogy 
több mint ezer személy tartozásai 
esetében lesznek alkalmazhatók a 
rendelet előírásai” – mondta el meg-
keresésünkre Duda Tihamér köz-
gazdász, a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár vezérigazgatója. 
„Idetartozik az is, hogy a szóban 
forgó kedvezményben azok is ré-
szesülhetnek, akik augusztus 31-ét 
követően kiegyenlítették a tartozá-
saikat és azzal egyidejűleg befizették 
a késedelmi bírságot és a késedelmi 
kamatot. Ők visszaigényelhetik ez 

utóbbi két tételt” – egészítette ki a 
szakember. Elmagyarázta, hogy a 
2011. augusztus 31-én jegyzett hát-
ralékos alaptartozás alatt azon köte-
lezettségek értendők, amelyekről az 
érintett adófizetők eddig az időpon-
tig nyilatkoztak vagy ezen időpontig 
a pénztár nekik fizetési meghagyást 
közölt ki. 

A lehetőség megvan, 
csak kérni kell
„A késedelmi kamatokra nyúj-

tandó kedvezmény a 2006. január 
1.–2010. június 30. között felgyü-
lemlettekre vonatkozik. Annak ér-
dekében, hogy az érintett személyek 
részesülhessenek a rendelet előírta 
kedvezményekben, kérést kell be-
nyújtaniuk az egészségügyi pénztár-
hoz” – figyelmeztetett Duda Tiha-
mér. Az érintettek a kérésben fel kell 
tüntessék a fizetési kötelezettségei-
ket, valamint az igényelt kedvezmé-
nyeket, azt, hogy a hátraléktörlesz-
tési kötelezettségüknek december 
31-ig kívánnak-e eleget tenni, vagy 
2012. június 30-ig, ugyanis ezen 
időpontok függvényében nyújtan-
dók a kedvezmények. A benyújtott 
kérésekre öt munkanapon belül kell 
választ kapjanak az egészségügyi biz-
tosítópénztártól, és az érintett félnek 
a kiközölt végzés alapján kell majd 
eleget tennie befizetési kötelezettsé-
gének. 

Aki nem fizet, 
újra adóslistára kerül
„Amennyiben az ügyfél nem 

tesz eleget az átütemezett fizetési 
kötelezettségének, akkor visszake-
rül az adóslistára, s következéskép-

pen kötelezett lesz a büntetőbírság 
és a büntetőkamat fizetésére. A 
magam részéről azt tanácsolnám 
az érintetteknek, hogy személye-
sen forduljanak a megyei biztosí-
tási pénztárhoz a fizetési kötele-
zettségeik tisztázása érdekében. 
Egyébként intézményünk hon-
lapján (www.cashr.ro) is elérhetők 
vagyunk, azon tanulmányozható a 
2011/894-es rendelet szövege, el-
igazításként megfogalmazunk egy 
szabványkérést is, ugyanakkor az 
érintett személyek „leolvashatják” 
adósságállományukat is. Vélemé-
nyem szerint serkentőleg fog hatni 
ez a rendelet és jelentős kedvez-
ménnyel járhat, főleg azok eseté-
ben, akik tartozásai régebbi kele-
tűek, mondjuk 2007 vagy 2008-as 
éviek” – fejtette ki az igazgató.

> Beleszólhatunk abba, mire költsön 
az Unió. Az Európai Unió 2014–2020-as 
fejlesztési terveiről tartottak megbeszélést a 
Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
(ADR Centru) munkatársai, valamint Har-
gita Megye Tanácsának pályázati szakembe-
rei és dekoncentrált intézmények képviselői 
november 15-én a csíkszeredai megyeházán. 
Jelen volt Török Hanna, az ADR Hargita 
megyei irodájának vezetője és Birtalan József 
megyemenedzser is. A szóban forgó tervek 
kidolgozása fejlesztési régiónként történik, 
ezért az ezzel a céllal létrejött Hargita me-
gyei akciócsoporttal a Központi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség munkatársai ismer-

tették az Unió jövőbeli célkitűzéseit. „Olyan 
konzultációs tervet kell készítenünk, amely 

a megye lakóinak érdekeit szolgálja, és min-
dent el kell követnünk, hogy javaslatainkat 

meghallgassák” – mondta Birtalan József. 
Mihai Pocanschi, a Központi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség regionális politikai 
részlegének vezetője, valamint munkatársai, 
Adrian Izbășescu és Marius Duca előadásá-
ból kiderült: az Európai Unió 2014–2020 
között a gazdasági, térségi és szociális felzár-
kóztatásra helyezi a hangsúlyt. A tervek sze-
rint az Unió területén szegénységben élők 
számát munkahelyteremtéssel és felnőttkép-
zéssel szeretnék csökkenteni 25 százalékkal, 
ugyanakkor a környezetvédelem is kiemelt 
helyen szerepel. A beszámolókból kiderült, 
hogy az Unió 2011-ben 376 milliárd eurót 
költött régiói fejlesztésére. hí
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2012-es évi költségvetési tervezet

Kinek több, 
kinek kevesebb

véglegesítették a költségvetés tervezetét, s azt a mai 
kormányülésen fogják jóváhagyni, ezt követően pedig 
beterjesztik a parlamenthez. Most már annak tényében 
biztosra vehető, hogy a közszférában az első félév fo-
lyamán semmiképp sem lesz bérkiigazítás, és az sem 
biztos, hogy a második félév folyamán. Az állami költ-
ségvetés tervezetében ilyen számszerűsített kitétel 
nincs, és nincs a társadalombiztosítási költségvetés 
tervezetében a nyugdíjpont értékének 2012-es meg-
emelésére vonatkozóan sem. 

H. Z.

Hétfőn este a kormányfő csupán annyit jegyzett 
meg, hogy esetleg a második félév folyamán az 
szóba kerülhet, amennyiben azt lehetővé teszi a 

gazdasági növekedés, de igen szerény arányú kiigazítás jö-
het szóba, három-, négyszázalékos. 

De lássunk néhány számadatot. A várható költségvetési 
bevételek 195,3 milliárd lejt tennének ki, ami 9 százalékkal 
több, mint az idei eredeti előirányzat és 7 százalékkal több, 
mint amennyi szerepel az első költségvetés-kiigazításban. 
Ez a növekedés egy optimista előrelátáson alapszik, neveze-
tesen azon, hogy a gazdasági növekedés 1,8–2,3 százalékos 
lesz, s ezzel egyidejűleg javulni fog az adóbevétel és az euró-
pai pénzalapok lehívása. Így például az idei előirányzatok-
hoz képest 7,4 százalékkal gyarapodnának az áfából szárma-
zó bevételek, 15 százalékkal a jövedéki adóból, illetve 11,7 
százalékkal a nyereségadóból származók. Továbbá a bér- és 
a jövedelmi adóból származó bevételek is 6,9 százalékkal 
gyarapodnának. Azonban a közszférában nem irányozták 
elő a bérek kiigazítását, és továbbra is létszámcsökkentésre 
számítanak, így nehezen képzelhető el a béradó gyarapo-
dása. Annál is inkább nem, mert a privát szektorban sem 
igen lehet számítani jelentősebb béremelésekre. Amúgy a 
költségvetés-tervezet értelmében az országos átlagos havi 
bruttó bér 2117 lej lesz, lenne. Nézzük meg a kiadási oldalt. 
A költségvetési összkiadások 206,5 milliárd lejt tesznek ki, 
0,6 százalékkal többet, mint az idei. Ezek szerint a terve-
zett költségvetési hiány 11,2 milliárd lejre rúg, ami jóval 
kevesebb, mint az idei 53 milliárd lej. Hogy ez miként ér-
hető el, jobbára annak révén, hogy egyes minisztériumok 
jóval kisebb költségvetési kiutalásban részesülnek, mint az 
idén. Ezek között van az igazságügyi minisztérium, a köz-
igazgatási és belügyminisztérium, a munkaügyi miniszté-
rium, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium, a 
tanügyminisztérium, a művelődésügyi minisztérium. Több 
pénzt költhet el viszont a közpénzügyi minisztérium, a kör-
nyezetvédelmi és erdőgazdálkodási minisztérium, a szállí-
tásügyi minisztérium, a távközlési minisztérium, a Román 
Hírszerző Szolgálat, a külföldi hírszerző szolgálat, a védel-
mi és őrzőszolgálat, valamint az államelnöki hivatal. Fur-
csállandó, hogy a költségvetési megszorítások közepette 
az úgynevezett különleges jogállású intézmények kiadásai 
növekednek. A közpénzügyi minisztériumnál intézmény-
karcsúsításra és létszámcsökkentésre került sor az idén. 
Ennek ellenére a jövő esztendei költségvetés-tervezetben a 
személyzeti kiadások 2,6 százalékos növekedését irányoz-
ták elő. A különleges szolgálatok esetében is 2,8–3,5 száza-
lékos növekedést irányoz elő a személyzeti kiadások terén 
a tervezet. Hogy miért, arra nincs válasz a törvénytervezet 
szövegében. 

Duda Tihamér azt tanácsolja, hogy az érintettek személyesen forduljanak a biztosítóhoz

 hirdetés


