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JÚLIUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A KORMÁNY AZ ADÓÜGYEK INTÉZÉSÉT

Bonyolult az adóbevallás,
de még van négy hónap rá

A kormány március 15-éről július 31-éig meghosszabbítja a magánszemélyek 
egységes adóbevallásának benyújtási határidejét – jelentette be a tegnapi kor-
mányülésen Viorica Dăncilă miniszterelnök. A kormány egyúttal július 31-éig 
meghosszabbította a 230-as űrlap benyújtásának határidejét is, amely a tavalyi 
év során magánszemélyek által befi zetett jövedelemadó 2, illetve 3,5 százalé-
ka civil szervezeteknek történő felajánlásáról szól. Hiába a meghosszabbított 
határidő, az elektronikus adóbevallás a Krónikának nyilatkozó gazdasági szak-
emberek egybehangzó véleménye szerint nem elég áttekinthető, az egyszerű 
adófi zető szinte biztosan nem boldogul önállóan a kitöltésével.  7.»

Nem könnyű. Ugyan idén kizárólag online lehet benyújtani az adóbevallást, az adóhivatalokban segítenek bevinni az adatokat

Timmermans
újabb dorgálása
Ismét alaposan megdorgálta 
Frans Timmermans, az Európai 
Bizottság szocialista első alelnö-
ke a vele azo nos pártcsaládba 
tartozó szociáldemokraták vezette 
bukaresti kormányt az igazság-
ügyi törvények módosítása miatt. 
A politikus szerint semmilyen elő-
relépés nem történt a legutóbbi 
országjelentés óta. Most brüsszeli 
és bukaresti szakértők keresik a 
megoldást.  5.»

Népviseletben
fogadják a pápát
A székelyföldi megyék tanácselnö-
kei közös felhívásban arra buzdít-
ják a Ferenc pápa június elsejei 
csíksomlyói látogatásán résztvevő-
ket, hogy népviseletbe öltözzenek. 
Eközben a magyar kereszténység 
hetévé nyilváníthatja a budapesti 
kormány a katolikus egyházfő 
csíksomlyói látogatása és a június 
7-én kezdődő hagyományos búcsú 
közötti időszakot. 4.»

Tovább emelkedtek
az árak
Februárban is folytatódtak a drá-
gulások: az előző év második hó-
napjához képest 3,8 százalékkal 
nőttek a fogyasztói árak a januári 
3,32 százalék után. Összességében 
nézve, a legtöbb termék és szol-
gáltatás drágább lett, enyhe, egy 
százalék alatti árcsökkenést csak 
a szemes bab, a tojás, a bőrcipők 
és a légi közlekedés esetében 
regisztráltak.  6.»

Európai „modell”
lehet Nagybánya
Bejutott Nagybánya a 2022-es Euró-
pa Ifj úsági Fővárosa cím öt döntőse 
közé; a döntést az Európai Ifj úsági 
Fórum (European Youth Forum) 
közölte honlapján. Nagybányán 
kívül az oroszországi Kazany, a 
lengyelországi Poznań, az albániai 
Tirana és a horvátországi Varasd 
jutott a fi náléba.  12.»

 » „Katasztrófa 
az egész rend-
szer: bonyolult és 
lassú” – össze-
gezte az adó-
szakértő.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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MOGYE-ügy: átadták a petíciót
az oktatási miniszternek  3.»

Lapunk munkatársai javították ki
az utcanevek helyesírási hibáit
Marosvásárhelyen  2.»

Molnár Levente színész az Apró
mesék érzelmi hullámvasútjáról  9.»

6
4

2
1
9

1
8

0
0

0
0

2
1

19
0
4
9




