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Elítélték a volt Hargita megyei közpénzügyi igazgatót

Alapfokon három év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Igazgatóság korábbi vezetőjét, Kedves Imrét. A Hargita Megyei Törvényszék néhány napja hirdetett 
ítéletet a volt vezérigazgató elleni büntetőperben, akit hivatali visszaélés és befolyás vásárlása 
miatt állítottak bíróság elé, még 2017-ben. A bírósági eljárás egy éve kezdődött, a nemrég kihirdetett 
alapfokú ítélet szerint Kedves Imrét felmentették a hivatali visszaélés vádja alól, de három év bör-
tönbüntetésre ítélték befolyás vásárlása miatt. A szabadságvesztés végrehajtását három év próba-
időre felfüggesztették. A bíróság döntése értelmében ugyanakkor az elítélt két évig nem tölthet be 
választott-, és köztisztséget, illetve semmilyen funkciót állami ellenőrző szerv keretében. Ezek mellett 
80 napos közérdekű munkavégzésre is kötelezték, ezt a tevékenységet a csíkszeredai polgármesteri 
hivatalban, vagy a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban végezheti. A büntetőeljárás másik 
vádlottját, C. D. M. üzletembert hasonló büntetésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék befolyással 
való üzérkedés miatt. Ugyanakkor elutasították az Országos Pénzügyi és Adóügynökség (ANAF) köve-
telését az állami költségvetésnek okozott kár miatt, és feloldották Kedves ingó és ingatlan javainak 
zárolását is. Az ítélet nem jogerős, a Marosvásárhelyi Ítélőtáblánál megfellebbezhető. (Kovács Attila)

Sokat költünk szeszes italra

Európai viszonylatban Romániában 
nőtt a legnagyobb mértékben, 2,3 
százalékról 2,7 százalékra a szeszes 
italra fordított összegek aránya a 
fogyasztásra fordított kiadásokból a 
2007–2017-es időszakban. Portugá-
lia a második, ahol 1,1 százalékról 1,4 
százalékra nőtt az arány – közölte az 
Eurostat. Az Európai Unió statisztikai 
hivatala által csütörtökön nyilvá-
nosságra hozott adatsorok szerint 
eközben Bulgáriában 3 százalékról 
1,7 százalékra, Litvániában 4,7 szá-
zalékról 4 százalékra, Finnországban 
pedig 3,3 százalékról 2,8 százalékra 
csökkent az alkoholra fordított ösz-
szeg. 2017-ben az európai polgárok a 
fogyasztási kiadások 1,6 százalékát 
költötték szeszes italra, ami megha-
ladja a 130 milliárd eurót, és az EU 
bruttó hazai termékének (GDP) 0,9 
százalékára rúg. Egy főre 300 euró 
jut, az összegben azonban nincs ben-
ne a vendéglőkben és szállodákban 
értékesített szeszes italokból befolyt 
pénz. Arányaiban az észtek költik a 
legtöbbet alkoholra, ott ez eléri az 5,2 
százalékot, majd Lettország (4,9%), 
Litvánia (4%), Lengyelország (3,5%), 
Csehország (3,3%) Magyarország 
(3%) és Finnország (2,8%) követke-
zik.Az ellenkező póluson Spanyol-
országot (0,8%), Görögországot és 
Olaszországot (0,9%), Németorszá-
got, Ausztriát és Portugáliát (1,4%) 
találjuk.

A jövedéki adó emelése miatt 
számos termékért többet kell 
fi zetnünk 2019. január elsejé-
től. Az üzemanyagok árának 
emelkedése pedig további 
drágulásokhoz vezethet.

 » BÁLINT ESZTER 

D rágulási lavinát indíthat el 
az üzemanyagok árának 
emelkedése, a benzin és a 

gázolaj a jövedéki adó emelése 
nyomán drágul, ahogyan a vil-
lanyáram, a szeszes italok és a 
dohányipari termékek is. A jövedé-
ki adót a kormány az adótörvény-
könyv előírásainak megfelelően az 
infl ációs rátával igazította ki, az új 
adószint pedig 2019. január elsejé-
től lépett hatályba.

Drágul az áram
és az üzemanyag
A pénzügyminisztérium által ki-
adott dokumentum értelmében az 
idei év első napjától az ólommentes 
benzin jövedéki adója 1000 literen-
ként 2038 lejre nő az eddigi 1976 lej-
ről, a gázolajé pedig 1838 lejről 1896 
lejre emelkedik. Ha csak ezeket 
vesszük fi gyelembe, úgy az Econo-
mica.net gazdasági hírportál szá-
mításai szerint az üzemanyagok ára 
átlagosan 7 banival nő literenként. 
Ám az üzemanyagok „kizöldítése” 
miatt a drágulás üteme nagyobb le-
het. A kormány ugyanis 2019. janu-
ár elsejétől előírja, hogy magasabb 
legyen a biokomponens aránya az 
üzemanyagokban: a benzin ese-
tében a jelenlegi 4,5 százalékról 8 
százalékra kell emelni a bioetanol 
mennyiségét, a gázolajnál pedig 5 
százalékról 6,5 százalékra kell nö-
velni a biodízel arányát. Mint isme-

NŐTT AZ ÜZEMANYAGOK, A VILLANYÁRAM, A CIGARETTA ÉS A SZESZES ITALOK JÖVEDÉKI ADÓJA

Drágulásokkal kezdődött az új év

Drágábban autózunk. Több tényező miatt is nő az üzemanyagok ára

 » Az üzem-
anyagok „kizöl-
dítése” miatt a 
drágulás üteme 
nagyobb le-
het. A kormány 
ugyanis 2019. 
január elsejétől 
előírja, hogy ma-
gasabb legyen a 
biokomponens 
aránya a benzin-
ben és a gázolaj-
ban.

retes, Románia egy évvel elhalasztotta 
ennek az intézkedésnek a gyakorlat-
ba ültetését. A kőolajipari vállalatok 
egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy 
emiatt fog-e nőni az üzemanyagok ára 
a töltőállomásokon. A fi nomító ága-
zathoz közelálló források viszont az 
ősszel arról beszéltek, hogy a biokom-
ponens arányának a növelése tonnán-
ként 30–40 dolláros plusz költséggel 
jár, ami az akkori számítások szerint 
a benzinkutakon literenként 10 banis 
drágulást hozhat.

Az Oil Bulletin legfrissebb, tavaly 
december 17-ei adatokat górcső alá 
vevő jelentése szerint Romániában a 
benzin literenkénti átlagára 1,09 euró 
volt, ez a második legalacsonyabb az 
Európai Unióban Bulgária után, ahol 
az ár 1 euró körül alakul, és azonos 
a Magyarországon gyakorolt árszint-
tel. A gázolaj átlagára 1,17 euró/liter, 
ennél olcsóbban Bulgáriában, Litvá-

niában, Luxemburgban és Spanyol-
országban tankolhatunk. Eközben a 
kereskedelmi célra használt villanyá-
ram jövedéki adója a jelenlegi mega-
wattóránkénti 2,37 lejes szintről 2,44 
lejre nő, a nem kereskedelmi felhasz-
nálású áram ára pedig 4,74 lejről 4,89 
lejre emelkedik. Drágul a fűtéshez 
használt cseppfolyós gáz is, miután 
jövedéki adója tonnánként 537 lejről 
555 lejre nő.

A cigaretta és a szeszes ital
is többe kerül
Január elsejétől nőtt a szeszes italok 
és a dohányipari termékek jövedéki 
adója is. A sör a hektoliterenkénti adó-
ja 3,3 lejről 3,4 lejről nőtt, a habzó bo-
roké 47,35 lejről 48,89 lejre, a boroké 
és köztes termékeké pedig 396,84 lej-
ről 409,34 lejre emelkedett. Az etilal-
koholnál 3300 lejről 3411 lejre nőtt az 
adó, a kistermelőknek pedig a korábbi 

1653 lej helyett 1705 lejt kell adózniuk 
minden hektoliter után.

Miután januártól 448,74 lejről 
483,74 lejre nőtt az ezer cigaretta 
után befi zetendő jövedéki adó, a szá-
mítások szerint a dobozár 0,7 lejjel 
emelkedik.
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 » B. L.

E ltanácsolta csütörtökön tisztségé-
ből Viorica Dăncilă miniszterelnök 

az Országos Adóhatóság (ANAF) igaz-
gatóját, Ionuţ Mişát. Az adóhivatal 
vezetőjének leváltását Eugen Teodo-
rovici pénzügyminiszter kezdemé-
nyezte. Kérését azzal indokolta, hogy 
elégedetlen az adóhivatal tevékenysé-

gének eredményével. „Az ANAF-nak 
gyökeresen változtatnia kell gazda-
sági viselkedésén” – szögezte le a tár-
cavezető, aki szerint az intézményben 
reform szükséges. Mişa utódja Miha-
ela Triculescu lesz az ANAF élén, aki 
a magánszektorból érkezik, közgaz-
dász, csődvédelmi szakember. A mi-
niszter már tavaly áprilisban fi gyel-
meztette  Mişát, hogy teljesítenie kell 

az adóbeszedési célokat, amelyek a 
2018-as költségvetés alapját képezték, 
és amelyeket 2017-ben – még pénz-
ügyminiszterként – ő maga tűzött ki. 
Ezt júliusban megfejelte azzal, hogy  
Mişának nagyon sokat kell dolgoznia, 
hogy felnőjön az elvárásai szintjére, 
és leszögezte: nem fogad el semmi-
lyen eltérést a 2017-ben megfogalma-
zott céloktól.

Ionuţ Mişa viszont úgy reagált: a 
miniszternek egyenesen gratulálnia 
kellene az adóhatóság eredménye-
ihez. „Nem tudom, milyen kérésről 
van szó, a miniszter nem tett ilyen 
értelmű kijelentést a nyilvánosság 
előtt. Szerintem nagyon nehéz lenne 
ilyesmit kérnie, mivel az ANAF törté-
netének legnagyobb bevételét produ-
kálta, jóval nagyobbat, mint amilyen 
a költségvetési törvényben szerepelt. 
Gratulálnia kellene az ANAF dolgo-
zóinak és vezetőinek a kiemelkedő 
eredményekért, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárultak a hiánycél 
tartásához” – jelentette ki az adóhi-
vatal vezetője. A költségvetés a tava-
lyi év első 11 hónapját 26 milliárd le-
jes hiánnyal zárta, ami a bruttó hazai 

termék (GDP) 2,7 százalékának felel 
meg. Ez közel háromszorosa az előző 
év ugyanezen időszakában mért hi-
ánynak, amely 10,2 milliárd lejt tett 
ki, azaz a GDP 1,21 százalékát. 2016-
ban a hiány 5,5 milliárd volt, ez a GDP 
0,73 százalékát jelentette.

Eközben többen azzal vádolták 
meg a pénzügyminisztériumot, hogy 
„kozmetikázza” a pénzügyi adato-
kat, hogy úgy tűnjön: azok betartják 
az Európai Unió által megkövetelt 
defi citcélt. Erről többek között az 
ANAF korábbi vezetője, Gelu Diaco-
nu beszélt, akinek az állításait Florin 
Cîţu, az ellenzéki nemzeti Liberális 
Párt (PNL) gazdasági ügyekkel fog-
lalkozó politikusa is megismételte. 
Erre Teodorovici azzal reagált: meg 
kell „rendszabályozni” a sajtót, hogy 
az ne közönjön ellenőrizetlen infor-
mációkat. Kijelentette, személyesen 
kezdeményez majd egy ilyen értelmű 
módosítást, amely bírságot is kilátás-
ba helyez a sajtóorgánumok számára. 
Egyúttal ostobaságnak minősítette 
Cîţu állításait, azt állítva: sikerült tel-
jesíteni a hiánycélt, amelynek a GDP 3 
százaléka alatt kell maradnia.

A pénzügyminiszter kérésére felmentették az adóhatóság igazgatóját

 » Ionuţ Mişa 
utódja Mihaela 
Triculescu lesz, 
aki a magánszek-
torból érkezik, 
közgazdász, 
csődvédelmi szak-
ember.




