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H I R D E T É S

Már csak a képviselőháznak 
kell rábólintania a törvényter-
vezetre, aminek értelmében 
többé nem szerepelhetnek 
magánszemélyek, csak cégek 
az adóhatóság szégyenlistáján.

 » BÍRÓ BLANKA

M ódosítanák az adótörvény-
könyvet, hogy a magán-
személyek ne szerepelje-

nek többé az Országos Adóhatóság 
(ANAF) által közzétett „szégyenlis-
tán”, amelyen azoknak a neve, cége 
található, akiknek tartozásaik van-
nak az államkassza felé. A módosító 
törvénytervezetet már megszavazta 
a szenátus, döntő kamaraként a 
képviselőháznak kell rábólintania. 
A tervezet lényegében annyit tartal-
maz, hogy az adóhatóság területi 
kirendeltségei kötelesek a saját 
internetes oldalaikon közzéten-
ni az adósságot felhalmozott jogi 
személyek listáját és az elmaradás 
értékét. Ebben tehát már nem sze-
repelnek a magánszemélyek, ami 
lényegesen megváltoztatja az adó-
törvénykönyv jelenlegi előírásait, 
amely szerint a magánszemélyek 
is bekerülnek az adatsorba.

A még érvényben levő szabá-
lyozás szerint a hatóságoknak 
negyedévenként kell nyilvános-
ságra hozniuk a listát, a követ-

SZÁMOS BÍRÁLAT ÉRTE A NEM MINDIG JÓHISZEMŰ ADÓHATÓSÁGOT A SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE MIATT

Lekerülhetnek a magánszemélyek a „szégyenlistáról”

Elmarad a tetemre hívás. Ezentúl csak az adós cégeket lehet pellengérre állítani

 » Erdei-Dolóczki 
István szerint az 
adóslista kétélű 
fegyver, hiszen 
csökkenti a koc-
kázati tényezőket, 
ha az eladósodot-
takat nyilvános-
ságra hozzák, ám 
jogokat is sérthet, 
hiszen sokan önhi-
bájukon kívül nem 
tudnak fi zetni.

kező negyedév első hónapjának 
utolsó napján. A vonatkozó tör-
vény határértékeket is leszögez, 
így a nagy adófizetők  500 ezer 
lejes tartozás esetén kerülnek fel 
a listára, a közepesek 250 ezer le-
jes elmaradás után, míg az egyéni 
vállalkozók és más vállalkozói for-
mák 100 ezer lej adósság esetén. A 
magánszemélyeknél a határérték 
15 ezer lej. Az adótörvénykönyv azt 
is előírja, hogy az érintetteket elő-
zetesen tájékoztatni kell, és ha idő-

közben törlesztik az elmaradást, 
törlik őket a listáról.

A módosításnak ugyan nincs 
hivatalos indoklása, ám az elmúlt 
időszakban a hatóságokat több bí-
rálat érte, amiért a magánszemé-
lyek is rákerülnek a szégyenlistá-
ra. Ebben a formában a jogszabály 
2016 óta van érvényben, a román 
adatvédelmi hatóság meg is bír-
ságolta az adóhivatalt, amiért ma-
gánszemélyek adatait tette közzé. 
Az adatvédelmi hatóság arra hivat-

kozott, hogy nem mindig tartották 
be az előírást, és nem tájékoztatták 
előzetesen az adósokat, hogy mire 
használják a személyes adataikat, 
sőt az adóhivatal nem minden 
esetben járt el jóhiszeműen, hi-
szen a panaszok nyomán kiderült, 
a nyilvánosságra hozott adatok 
nem mindig voltak pontosak vagy 
naprakészek.

Erdei-Dolóczki István RMDSZ-
es képviselő, a parlament pénz-
ügyi bizottságának tagja tegnap a 
Krónika megkeresésre elmondta, 
a tervezet még nem került be az 
alsóházba, arról még nem egyez-
tettek. Rámutatott, az adóslista 
kétélű fegyver, hiszen csökkenti a 
kockázati tényezőket, ha az eladó-
sodottakat nyilvánosságra hozzák, 
ugyanakkor jogokat is sérthet, hi-
szen sokan önhibájukon kívül nem 
tudnak fizetni. „Ha valaki nagy 
adósságot halmoz fel az állam felé, 
nagyobb kockázatot jelent, ha hi-
telt vagy kölcsönt igényel, ezért 
a lista pluszinformációt jelent a 
kockázatelemzés szempontjából” 
– részletezte a politikus. Hangsú-
lyozta, más országokban is van rá 
példa, hogy nyilvánosságra hoz-
zák az adósokat, ám ezzel sem-
miképp sem szabad visszaélni. 
Amint a tervezet bekerül a képvi-
selőházba, elemzik, és kialakíta-
nak egy hivatalos álláspontot – 
szögezte le Erdei-Dolóczki István.
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 » KRÓNIKA

Októberben 3,6 százalékkal csök-
kent az építőipari termelés az egy 

évvel korábbihoz mérten – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
legfrissebb adataiból. A szezonális és 
naptárhatással kiigazított adatok sze-
rint a csökkenés 4 százalék volt. Az 
idei első tíz hónapban az építőipari 
termelés 4,1 százalékkal csökkent, a 
szezonális és naptárhatással kiiga-
zított adatok szerint a visszaesés 2,5 
százalék volt a tavalyi év azonos idő-
szakához képest

Az első tíz hónapban a csökkenést 
főleg az új építményeknél tapasztalt 
visszaesés idézte elő, ezek volumene 

8 százalékkal volt kisebb. Ugyanak-
kor a felújításoknál 4,5 százalékos 
növekedést jegyeztek, a karbantartási 
munkálatok volumene 5,4 százalékkal 
nőtt. Az épületek típusa szerinti fel-
bontásban az ipari létesítményeknél 
7,9 százalékos volt a bővülés, ugyan-
akkor a nem lakóépületeknél végzett 
munkák volumene 0,1 százalékkal csök-
kent, a lakóépületeknél 28 százalékos 
visszaesést jegyeztek fel. Amint arról 
korábban beszámoltunk, tavaly egész 
évben a román építőipari termelés vo-
lumene 5,4 százalékkal csökkent 2016-
hoz viszonyítva. A szakértők szerint az 
építőipar folyamatos lejtmenetének fő 
oka, hogy az ágazatot súlyos munka-
erőhiány is hátráltatja.

Csökkent az építőipar termelése

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Február 1-jétől kerülnek forgalom-
ba az új 500 forintosok, a bankje-

gyek régi változatával 2019. október 
31-ig lehet fi zetni – közölte a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) tegnap az MTI-
vel. Megjegyezték azt is, az 500 forin-
tos bankjegycserével a forintbankje-
gyek 2014-ben megkezdett megújítása 
a lezárásához közeledik. 

 A régi 10 ezer forintos bankjegyek 
bevonásáról még nem hozott döntést 
az MNB, ezért e címletnek mind a régi, 
mind az új változata továbbra is korlá-
tozás nélkül használható a készpénz-

forgalomban. A régi 10 ezer forintosok-
kal lehet találkozni az ATM-ből való 
készpénzfelvétel során, azzal lehet fi -
zetni a vásárlásoknál, és a kereskedők 
sem utasíthatják vissza elfogadásukat. 
A címlet bevonásáról a jegybank ké-
sőbb dönt – tették hozzá.

 Felhívták a fi gyelmet arra is, hogy 
a forgalomból korábban már bevont 
bankjegyek nem veszítik el értéküket, 
mivel a bevonási határnapot követő-
en még három évig minden bank- és 
postafi ókban, húsz évig pedig az MNB 
lakossági pénztárában díjmentesen 
beválthatók – azonos címletű – új fi ze-
tőeszközre.

Februártól jön az új 500 forintos




