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a jövedelemadóból megillető kvóták

lejjel kap kevesebbet

Gazdaság

> Nőtt a háztartások vagyona. Egy 
közelmúltban közzétett tanulmány 
szerint új csúcsra emelkedett globáli-
san a háztartások pénzügyi vagyona, az 
Allianz Global Investors becslése szerint 
közel 100 ezer milliárd eurót tesz ki ez a 
vagyon. 

A szakadék hatalmas a fejlett és fej-
lődő országok között, míg a gazdagabb 
országokban az átlagos vagyon 90 ezer 
euró, addig a szegény országokban mind-
össze 2000 euró. 

Az évtized azonban nem volt elvesz-
tegetett a fejlődő országok számára, 
hiszen rohamos tempóban növekszik 

utóbbi régióban a vagyon, a differencia 
pedig harmadára esett vissza. A kelet-eu-
rópai térség nagyobb áldozatok nélkül 
megúszta a válságot, azonban a lakosság 
70 százaléka még így is a szegényebbek 
közé tartozik, és egyelőre nincs esély a 
kitörésre. 

A kelet-európai térséghez sorolt 10 
EU-s tagállam jelentősen el van marad-
va a fejlett nyugat-európai térséghez 
képest, hiszen miközben a 10-ek a la-
kosság 2,1 százalékát jelentik és a része-
sedésük a globális pénzügyi vagyonból 
0,8 százalék, addig a nyugat-európai 
országok a globális népesség 8,6 szá-

zalékát teszik ki, a globális pénzügyi 
vagyonnál pedig 28 százalékos a ré-
szesedésük. Igaz, az elmúlt évtizedben 
jóval az átlag felett tudott a pénzügyi 
vagyon a régiónkban emelkedni, azon-
ban ennek ellenére is a kelet-európai 
országok lakosságának 70 százaléka 
az alacsony vagyonnal rendelkező cso-
portba sorolható. 

Jelentős különbség van az egyes or-
szágok között, például Szlovéniában az 
átlagos pénzügyi vagyon 20 640 euró, 
miközben a Lengyelország mögött né-
pesség tekintetében második helyen álló 
Románia mindössze 5270 eurót tud fel-

mutatni, ami harmadával kisebb, mint a 
régiós átlag. Meglepő módon az egyes 
országok között a háztartások pénzügyi 
megtakarítási szerkezete is jelentősen 
eltér, a 2010 végi adatok alapján nem 
lehetett egy adott séma szerint besorol-
ni az országokat, annyira differenciált 
volt a kép. 

Az egyik szélsőség Románia, ahol 
az értékpapírok részaránya 63 százalék, 
miközben Szlovákiában mindössze 10 
százalékról beszélhetünk. Előbbi ország 
esetében azonban érdemes tudni, hogy 
itt vannak nyilvántartva az üzletrészek és 
egyéb részesedések.hí
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gást. Nézzük csak a számadato-
kat: eddig a jövedelmi adóból 
befolyt összegek 44 százaléka 
az adott községek, városok és 
municípiumok helyi költségve-
téseit illette meg, 12 százaléka 
a megye helyi költségvetését, 21 
százaléka esetében pedig külön 
folyószámlát nyitottak a helyi 
közpénzügyi vezérigazgatóságok-
nál, s az azon szereplő összegből 
27 százalékos kvóta a megye saját 
költségvetését illette meg, a kü-
lönbözet 80 százalékát bizonyos 
kritériumok alapján a helyi költ-
ségvetések kiegyensúlyozására for-
dították, 20 százalékát pedig a me-
gyei tanács határozata révén helyi 
fejlesztési programok támogatásá-
ra. Ezek a részarányok csökkennek 
2012 januárjától, ami azt jelenti, 
hogy a 2011 decemberi személyi 
jövedelemadóból kisebb mérvű jut 
a különböző helyi költségvetések 
kasszájába. A községi, a városi és a 
municípiumi költségvetésekbe az 
eddigi 44 százalék helyett  41,75, 
a megyék helyi kö tségvetésébe az 
eddigi 12 helyett 11,25 százalék, 
és a már említett elkülönített 
folyószámlára 21 helyett 18,5 
százalék. A kormányrendelet 
szövegében még szerepel egy 
másik hátrányos kitétel: a szó-
ban forgó új kvóták tekinteté-
ben kivételt képez a nyugdíjra 

kivetett jövedelmi adó, az ki-
zárólag az állami költségvetést 
illeti meg. Ez eddig nem így 
volt. (Mint ismeretes, az 1000 
lejt meghaladó nyugdíjak eseté-
ben a tényleges nyugdíjszint és 
az 1000 lej közti különbözetet 
16 százalékos adókulccsal sújt-
ják.) Ilyenképpen pedig joggal 
állíthatjuk, hogy nem csupán a 
helyi költségvetéseket megille-
tő kvóták nagyságrendje csök-
kent, hanem a számítási alap is 
összezsugorodott.

A települések
3,6 millió lejtől esnek el
Hogy mit is jelent Hargita 

megye esetében ez az érvágás, 
azt egyelőre pontosan nem le-
het megmondani. A Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság ügyvezető igazga-
tója, Kedves Imre közgazdász 
jóvoltából készült egy virtuális 
számítás. 

A jelenleg érvényben lévő kvó-
ták alapján kiszámították a helyi 
költségvetéseknek a jövedelmi 
adóból származó idei várható be-
vételeit, és ugyanezt elvégezték a 
jövő esztendőre vonatkozóan is, 
de már a „megfaragott” kvótákat 
alkalmazva. Nos, ezek szerint 
2012-ben a községek, a városok 
és a municípiumok helyi költ-
ségvetéseibe a jövedelmi adóból 
mintegy 3,6 millió lejjel kevesebb 
fog befolyni, mint az idén, a me-
gyei tanács helyi költségvetésébe 
pedig körülbelül 1,2 millió lejjel 
kevesebb, a helyi költségvetések 
kiegyensúlyozására szánható, a 
jövedelmi adóból befolyt, összeg 
több mint 4 millió lejjel lehet ke-
vesebb, mint az idén. 

A három tételt összeadva, 
az derül ki, hogy összességében 
közel 9 millió lejtől fognak eles-
ni 2012-ben a megyénkbeli he-
lyi tanácsok, valamint a megyei 
tanács. De ez még nem minden, 
ugyanis a fentebb ismertetett 
számítás nem tartalmazza a 
nyugdíjak jövedelmi adójából 
származó összegeket.

„Nem örvendünk ennek az intézkedésnek”

„Egyáltalán nem örvendtünk ennek az intézkedésnek, próbál-
tuk megakadályozni az elfogadását, ez nem sikerült, de any-
nyit elértünk, hogy az eredetinél kisebb a csökkentés aránya” 
– mondta el a sürgősségi kormányrendelet kapcsán Borboly 
Csaba. A megyei tanács elnöke szerint tudomásul kell venni a 
nemzetközi pénzintézetek nyomására történt karcsúsítást, és 
még jobban oda kell figyelni az önkormányzatok gazdálkodá-
sára. „Idén EU-s forrásokat és kormányzati beruházásokat nagy 
arányban sikerült szerezni, ezekkel hatékonyan gazdálkodtunk, 
spóroltunk ahol lehetett. Csak így lehet majd a kiesést fedez-
ni, csökkentjük a megyei önkormányzat szintjén a működési 
költségeket, a fejlesztésekre és beruházásokra többet költünk. 
Ugyanakkor reméljük, hogy Hargita megyei cégek lesznek a ki-
vitelezők, ezáltal a bevonzott pénz bekerül a megye gazdasági 
vérkeringésébe, és munkahelyek maradnak meg, illetve jönnek 
létre ezáltal” – foglalta össze a cselekvési tervet dióhéjban a me-
gyei tanács elnöke.
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a Pénzügyminisztérium,
aZ ORSZágOS 

adóÜgYNökSÉg,
a Hargita megyei közpénzügyi vezérigazgatóság,

a költségvetési bevételek begyűjtését  
Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2011. december 19-én 11 órakor Székelyudvarhely, 
Malom uca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós V&V 
COMPANY Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, 
Méhek utca 2/3. szám,  Hargita megye, fiskális azono-
sítószám 18285652) tulajdonát képező következő ingó-
ságokat:

 kaeser márkájú tévé-
    és képernyőbontó készülék 36 000 lej
    1995-ös évjáratú
 CITROËN JUMPER 
     haszonjármű, 2.5d  14 475 lej

öSSZeSeN:  50 475 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. december 6-án 
kifüggesztették.


