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Az örökösök kötelessége  az adófizetés
Évek óta az elhunyt nevére küldik a kifi zetési felszólítást

• Gyakran előfordul, 
hogy a különböző adó-
zandó vagyontárgyak 
örökösei nem folytatják 
le a hagyatéki eljárást, 
vagy ha meg is teszik, 
nem adják le az öröklé-
si bizonyítványt a pol-
gármesteri hivatalok 
adóosztályára. Így sok-
szor megeshet, hogy a 
hivatalok az ingatlanok 
és autók után kirótt adó 
behajtására az örökö-
sök helyett az elhuny-
tak nevére állítják ki a 
fizetési felszólítást.

B A R A B Á S  H A J N A L

„Több mint tíz éve annak, hogy 
beköltöztünk egy olyan lakóház-
ba, amelynek egykori tulajdonosa 
elhunyt. Azóta évente rendsze-
resen hozza hozzánk a postás a 
polgármesteri hivatal fizetési fel-
szólítását és végrehajtási záradé-
kát, amelyben egyre nagyobb az 
egykori tulajdonos autójának a ki 
nem fizetett adójára eső késedelmi 
kamat. Többször jeleztük a hiva-
talnak ezt az abszurd helyzetet, de 
a válasz mindig az volt: a rendszer 
nem teszi lehetővé a kiigazítást” 
– panaszolta egy olvasónk. Zava-
rónak találta, hogy a lakcímükre 
érkezik a másnak szóló fizetési 
felszólítás. A szóban forgó sze-
mélyautó ugyanis még mindig az 
elhunyt nevén van, akinek utolsó 
lakcíme lakóházukba szól, és mi-
vel a régi háztulajdonos örökösei 
egyszer sem fizették ki a személy-

autó utáni adót, ezért alakult ki 
ez a helyzet. Egyébként az elmúlt 
évek során több mint 1800 lejre 
duzzadt a fizetendő összeg.

Adózandó tárgy

Rodica Ţiriac, Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala adó- és illetékosztá-
lyának vezetője, érdeklődésünkre a 
történet kapcsán elmondta, ilyen ese-
tekben az érintetteknek nem kell fele-

lősséget vállalniuk, azokat nem érinti 
a végrehajtás, akiknek nem a nevére 
szól a fi zetési felhívás. Azonban a 
helyzet tisztázása érdekében panasz-
levelet iktathatnak a polgármesteri 
hivatalnál, amelyre a városházának 
kötelessége 30 napon belül választ 
küldenie. Ugyanakkor azt is megje-
gyezte, hogy függetlenül attól, hogy 
a tulajdonos elhunyt, az adózandó 
tárgy - ebben az esetben az autó - lé-
tezik, amely után adót kell fi zetni. 

Ugyanis benne van a nyilvántartás-
ban, és csak akkor törölhetik onnan, 
ha már bizonyítottan nem létezik, 
vagy, ha lefoglalják a tartozás fejében.

Öröklési bizonyítvány

A hasonló visszás helyzetek elke-
rülése érdekében az örökösöknek 
a hagyatéki eljárást követően az 
öröklési bizonyítványt (románul: 
certificat de moștenitor) be kell 

nyújtaniuk 30 napon belül a pol-
gármesteri hivatal adóosztályára, 
hogy átírják a nevükre az adó-
zandó tárgyat. Így a hivatal nem 
fog kiállítani fizetési felszólítást 
az elhunytak nevére. Azonban az 
adóosztály vezetője szerint gyak-
ran előfordul, hogy a hagyatéki 
eljárást nem folytatják le az érin-
tettek, de ettől függetlenül az in-
gatlanok után, akár területről, 
akár épületről van szó, általában 
ki szokták fizetni az adót. Ameny-
nyiben évekig nem törleszti senki 
a tartozást, mint a fentebb emlí-
tett autó után, akkor a hivatalnak 
kellene kinyomoznia, hogy kik az 
örökösök. A jogszabályok szerint 
egyenlő részben kellene számuk-
ra elosztani a fizetendő összeget. 
Csakhogy az örökösök felkutatása 
hosszas és időigényes feladat, és 
általában nincs elegendő munka-
erő erre a polgármesteri hivatalok-
nál, így megtörténhet, hogy sokáig 
elhúzódik egy-egy ilyen eset ren-
dezése. Czika Edit, a székelyud-
varhelyi városháza helyi adók- és 
illetékek osztályának vezetője is 
megerősítette, hogy a hivatalnak 
kell felkutatni ilyen esetekben az 
örökösöket. Ugyanakkor hozzátet-
te, nem ajánlott arra várni, hogy 
öt év után elévül a ki nem fizetett 
adóhátralék a behajtás elmaradá-
sa végett, ugyanis egy eljárással, 
amely szerint meghirdetik a város-
háza honlapján a tartozókat újra-
indul a számláló, és újabb öt éve 
van a hivatalnak, hogy behajtsa az 
elmaradást.

• Összesen 32,8 mil-
liárd forintot utalt ki 
a magyar kormány 
különböző határon 
túli szervezeteknek 
és intézményeknek. A 
Sapientia Alapítvány 
több mint hétmilliárd 
forintot kapott.

T öbb mint 32 milliárd forint (mint-
egy százmillió euró) költség-

vetési támogatást különített el az 
Orbán-kormány különböző külhoni 
beruházások, fejlesztések megvaló-

sítása érdekében, illetve szerveze-
tek működése számára. A Magyar 
Közlöny december 23-ai számában 
megjelent kormányhatározat a mi-
niszterelnök általános helyettese 
számára azonnali feladatként írja 
elő, hogy az összesen megjelölt 32,8 
milliárd forintnyi támogatást támo-
gatási előlegként fi zesse ki az érintett 
szervezetek számára a Bethlen Gábor 
Alap bevonásával. A Portfolio.hu ál-
tal ismertetett listán számos határon 
túli kulturális és társadalmi szerve-
zet szerepel, az egyik legnagyobb 
kedvezményezett a Sapientia Alapít-
vány, amely összesen 7,6 milliárd fo-
rintot kap több célra, de számos fut-
ballklub is kapott több százmilliós, 
illetve milliárdos támogatást.

A szervezet működésének és fej-
lesztésének támogatására 3,5 milli-
árd, míg sepsiszentgyörgyi fejlesz-
téseinek támogatására 4,1 milliárd 
forintot különítettek el a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetemet 
és a Partiumi Keresztény Egyetemet 
működtető Sapientia Alapítvány 
számára. Ingatlan-beruházásainak 
támogatására 2,5 milliárdot kapott 
az alapítvány. Működésének és fej-
lesztésének támogatására az Erdélyi 
Református Egyházkerület 150 mil-
lió, intézményei működtetésére 300 
millió forintot kapott, a kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetnek 90 
millió forintot, a nagyváradi Római 
Katolikus Püspökségnek pedig a 
püspöki palota felújításának további 

támogatására 268 millió forintot jut-
tattak. Az RMDSZ Iskola Alapítványa 
680 millió forintot fordíthat magyar 
költségvetési támogatásból ingat-
lanvásárlásra, valamint oktatási és 
kulturális célú ingatlanfejlesztésre. 
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
program keretében az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület 250 millió, 
a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület és a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége pedig 
egyenként 1,3 milliárd forint támoga-
tást kapott. A Nagykároly kertvárosi 
Kálvin-központ templom és közös-
ségi tér felújítására, illetve az ákosi 
református műemléktemplom teljes 
helyreállítására 62 millió forintot 
különített el a magyar kormány, a 

Transylvania Trust Alapítvány a 
bonchidai Bánff y-kastély felújításá-
ra és oktatási tanműhelyként való 
hasznosítására 300 millió forintot 
kapott. A magyar kormány 170 mil-
lió forintot utalt ki az FK Csíksze-
reda Egyesületnek a Márton Áron 
Tehetséggondozó Központ működ-
tetésére, 2 milliárd forintot a klub 
működésére és fejlesztésére, illetve 
2,1 milliárd forintot kapott működé-
sének és fejlesztésének támogatásá-
ra a Sepsi OSK futballklub.

Különben az Orbán-kormány 
egy évvel ezelőtt hozzávetőlegesen 
ugyanekkora összeget, több mint 33 
milliárd forintot folyósított az erdélyi 
magyar történelmi egyházaknak és 
szervezeteknek.

Százmillió euró a külhoni magyaroknak

Az adóköteles vagyontárgyak öröklése 
érdekében hagyatéki eljárásra van szükség
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