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Vészesen közeleg a határidő
Már nehézkesen működik az elektronikus adóbevallás fogadására szolgáló rendszer

• Már most le van 
terhelve az egységes 
adóbevallások online 
benyújtására szolgáló 
elektronikus rendszer, 
ezért nem ajánlott a 
március 15-ei határidő 
előtti napokig várni a 
nyilatkozat leadásá-
val. A korábbi évekhez 
képest idén ezt két 
hónappal korábban 
kell megtenni, egyelőre 
nem tudni, az érintettek 
közül mennyien feled-
keztek meg az előreho-
zott határidőről.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

T íz napjuk maradt az adóbe-
vallás benyújtására azoknak, 
akik tavaly valamilyen füg-

getlen tevékenységből valósítottak 
meg jövedelmet. A március 15-ei 
határidőt azért is fontos észben tar-
taniuk az érintetteknek, mert újdon-
ságnak számít az előző évekhez ké-
pest, korábban ugyanis május 25-én, 
tehát több mint két hónappal később 
járt le az említett terminus. Változás 
ugyanakkor az is, hogy ettől az évtől 
már kizárólag elektronikus formá-
ban fogadja az egységes adóbevallá-
sokat az adóhatóság (ANAF).

Nem célszerű tovább halogatni

Mivel a nap huszonnégy órájában fo-
lyamatosan nő azoknak az aránya, 
akik eleget tettek adóbevallási köte-
lezettségüknek, nem volna értelme 
arányokról beszélni, pontosan csak 
a március 15-ei határidő lejártakor 
derül majd ki, hogy az adóbevallási 

kötelezettség által érintettek közül 
mennyien nyújtották be időben a 
nyilatkozatot – tájékoztatott Katona 
Hajna adóügyi osztályvezető. Fel-
hívta viszont a fi gyelmet arra, hogy 
a nyilatkozat kitöltésére szolgáló, az 
Országos Adóhatóság (ANAF) hon-
lapjának főoldaláról elérhető Egyéni 
Virtuális Tér (Spaţiul Privat Virtual 
– SPV) felület már most le van ter-
helve, és meglehetősen lassan mű-
ködik, ezért sem érdemes a határidő 
előtti utolsó napokra hagyni az adó-
bevallás leadását. „Az a tapasztalat, 

hogy nagyon nehezen megy. Azt a 
felületet, amit az adófi zető használ, 
mi nem is látjuk, de a visszajelzé-
sek alapján tudjuk, hogy nagyon 
sokat kell várni” – fogalmazott a 
székelyudvarhelyi közpénzügyi 
hivatal adóügyi osztályának veze-
tője, aki ugyanakkor a benyújtott 
nyilatkozatra érkező visszaigazolás 
fontosságát is hangsúlyozta. „Akár-
mennyire türelmetlenek, vissza kell 
nézni azt a bizonylatot, és meg kell 
győződni róla, hogy beérkezett az 
adóbevallásuk” – nyomatékosította. 
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 
az egységes adóbevallás benyújtá-
sáról szóló visszaigazolás után egy 
másodikat is kell kapnia az ügyfél-
nek arról, hogy a nyilatkozatban 
nincs hiba, és az beérkezett a pénz-

ügyhöz. Ellenkező esetben – azaz 
ha az ügyfél nem kapott második 
visszaigazolást – az elektronikus 
adóbevallást meg sem kapta a pénz-
ügy. A határidő-túllépés pedig 50-től 
500 lejig terjedő pénzbírságot ered-
ményezhet a vonatkozó jogszabály 
értelmében.

Nem jellemzők a felhasználói 
gondok

Ami az elektronikus adóbevallásra 
történő teljes áttérést illeti, Katona 
Hajna kérdésünkre elmondta, igaz 
ugyan, hogy ettől az évtől lehet ki-
zárólag online benyújtani a nyilat-
kozatot, de egy-két adókategóriát 
leszámítva már tavaly is lehetőség 
volt ezt megtenni, így az átállás vol-

taképpen már múlt évben megtör-
tént, nem jellemző, hogy idén gond-
juk volna az adózóknak a rendszer 
használatával. Azoknak viszont, 
akik idén nyújtanak be először egy-
séges adóbevallást, fontos tudniuk, 
hogy az Egyéni Virtuális Térbe való 
regisztrációhoz szükségük lesz egy 
azonosító számsorra, amelyért fel 
kell keresniük a legközelebbi köz-
pénzügyi hivatalt. „Egy előző évi 
adókivetési ív iktatószámával tud 
regisztrálni, azt már a rendszer fel-
ismeri, és beazonosítja a felhaszná-
lót mint korábbi adófi zetőt. Akinek 
ez nincs, tulajdonképpen azért kell 
eljönnie az adóhatósághoz, hogy 
mint egyént beazonosítsuk a sze-
mélyi aktái alapján” – magyarázta 
Katona Hajna.

Meg kell barátkozni az Egyéni 
Virtuális Térrel (SPV). Ettől 
az évtől már csak interneten 
lehet benyújtani az egységes 
adóbevallást
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K ét csíkszéki község is alpolgár-
mester nélkül maradt az elmúlt 

években, és a tisztségek betöltése az-
óta is várat magára. Az alpolgármes-
teri feladatköröket megosztották a hi-
vatalok munkatársai között, és noha 
könnyebb lenne velük, nélkülük is 
elvégzik a munkát.

Hasonló módon, hivatali összefér-
hetetlenség miatt szűnt meg a csíkpál-
falvi, illetve a csíkszentsimoni volt 
alpolgármesterek mandátuma, amely 
egyúttal a választott önkormányzati 
képviselői tisztség elveszítését is je-
lentette. Mindkét esetben az Országos 
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 

megállapítása indította el a folyama-
tot, amelyet közigazgatási perek, majd 
jogerős bírósági ítéletek követtek. Az 
indok is ugyanaz volt, amely már pol-
gármesteri mandátum megszűnését 
is eredményezte: az ANI megállapítá-
sa szerint az alpolgármesteri tisztség 
összeférhetetlen az engedéllyel ren-
delkező magánszemély (PFA) által 
folytatott tevékenységgel.

Két év szünet

Csíkpálfalván két éve mondott le az al-
polgármester, miután a Legfelsőbb Íté-
lő- és Semmítőszék is igazolta az ANI 

megállapítását. Ezt követően viszont 
Hargita megye prefektusa közigazga-
tási pert indított a pálfalvi önkormány-
zati képviselő-testület ellen, mert az 
csak az alpolgármesteri tisztségről 
történő lemondást vette tudomásul, a 
választáson szerzett mandátumáról 
valót nem. A per tavaly ősszel lezárult, 
a prefektusnak adtak igazat, de új al-
polgármestert azóta sem választottak. 
Ferencz Csaba polgármester szerint a 
kérdés nem került napirendre, ugyan-
akkor jelentkező sem volt a tisztségre 
az önkormányzati képviselők közül. Ő 
úgy látja, mivel jövőben önkormány-
zati választások lesznek, mindenki ki-

vár, és a hátralévő időszakra nem látja 
valószínűnek ezt a változást, noha jó 
lenne az alpolgármester segítsége a 
község vezetésében. A Magyar Polgári 
Párt helyi önkormányzati képviselői 
tavaly kezdeményeztek új válasz-
tást, de ezt a javaslatot akkor nem 
tűzték napirendre a folyamatban le-
vő per miatt. Kérdésünkre Rákossy 
Botond József, az MPP önkormány-
zati képviselője azt mondta, ő is úgy 
látja, a következő önkormányzati 
választásokig nem lesz változás, 
ugyanakkor szerinte a községvezetés 
takarékoskodni akart, ezért sem ke-
rült napirendre a kérdés.

Nincs jelentkező
Csíkszentsimonban nem követte 
közigazgatási bírósági eljárás az al-
polgármester mandátumának meg-
szűnését, ott egy éve betöltetlen ez 
a tisztség. Valószínűleg így is marad 
a továbbiakban is, mivel nem me-
rült fel új alpolgármester választá-
sa – tudtuk meg Kozma Istvántól. A 
községvezető elmondta, az önkor-
mányzati képviselők közül senki sem 
jelezte igényét a feladatkör betöltésé-
re, a kérdés nem került napirendre, 
így az alpolgármester munkáját a 
polgármesteri hivatal alkalmazottai 
közösen végzik el. (Kovács Attila)

Nem vonzó alpolgármesternek lenni




