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H I R D E T É S

Hiába a meghosszabbított 
határidő: az elektronikus 
adóbevallás a Króniká-
nak nyilatkozó gazdasági 
szakemberek egybehangzó 
véleménye szerint nem elég 
áttekinthető, az egyszerű 
adófi zető szinte biztos, hogy 
nem boldogul önállóan a 
kitöltésével.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A kormány március 15-étől 
meghosszabbítja július 
31-éig a magánszemélyek 

egységes adóbevallásának be-
nyújtási határidejét – jelentette 
be a tegnapi kormányülésen 
Viorica Dăncilă miniszterelnök. 
A kabinet egyúttal július 31-éig 
meghosszabbította a 230-as űr-
lap benyújtásának határidejét, 
amely a tavalyi év során magán-
személyek által befi zetett jöve-
delemadó 2, illetve 3,5 százaléka 
civil szervezeteknek történő fel-
ajánlásáról szól.

Több idő és kedvezmény
„Ma elfogadunk egy jogszabályt, 
amely az adóbevallás benyújtá-
sára köteles magánszemélyek és 
a civil szervezetek javát szolgálja. 
Azoknak a magánszemélyeknek, 
akik kötelesek benyújtani adó-

bevallásukat, hosszabb idő áll 
majd a rendelkezésükre, hogy 
teljesítsék kötelezettségüket” – 
érvelt a kormányfő a pénzügy-
minisztérium által az elmúlt hét 
végén közvitára bocsátott sür-
gősségi kormányrendelet mel-
lett. Jelezte ugyanakkor, hogy 
mindazok, akik július végéig 
befi zetik adóikat, járulékaikat, a 
tavalyi jövedelemadó és a társa-
dalombiztosítási hozzájárulás 5 
százalékának megfelelő kedvez-
ményben részesülnek.

Mint ismeretes, az egységes 
adóbevallás azokra vonatkozik, 
akik a fi zetésen kívül más jöve-
delmet is megvalósítanak, példá-
ul ingatlant vagy bármi egyebet 

adnak bérbe, szerzői jogdíj alap-
ján van bevételük, vagy egyéni 
vállalkozóként valósítanak meg 
jövedelmet. Idén viszont csak 
online lehet ezt benyújtani, így 
a polgárok otthonról, saját gé-
pükről az egyéni virtuális téren 
(Spațiului Privat Virtual – SPV) 
vagy az E-guvernare.ro portá-
lon keresztül nyújthatják be az 
online adóbevallást. A 230-as 
űrlap viszont maradt papírfor-
mában, letölthető az Országos 
Adóhatóság (ANAF) honlapjáról, 
vagy igényelhető a támogatásra 
kiválasztott civil szervezettől, 
mint ahogy be lehet nyújtani 
a lakhelyhez legközelebb eső 
adóhivatalban is, de be lehet 
vinni a szervezethez, amelynek 
képviselője felhatalmazással be-
nyújthat egyszerre több kitöltött 
felajánlást.

„Katasztrófa
az egész rendszer”
Nemcsak a túl rövid határidő 
okozott viszont fejtörést azok-
nak, akik kötelesek benyújtani 
az adóbevallást, hanem még 
közgazdászoknak is beletörött 
a bicskájuk. Az elektronikusan 
kitölthető formanyomtatvány a 
Krónikának nyilatkozó gazda-
sági szakemberek egybehangzó 
véleménye szerint nem elég át-
tekinthető, az egyszerű adófi zető 
szinte biztos, hogy nem boldogul 
önállóan a kitöltésével.

Mint Debreczeni János sepsi-
szentgyörgyi adószakértő kér dé-
sünkre elmondta, az adó mér-
tékét mindenki saját magának 
állapítja meg, a nyilatkozat ki-
töltése rendkívül bonyolult, ren-
geteg pluszszabályozás nehezíti 
az eligazodást, a különböző jö-
vedelmek más-más elbírálás alá 
esnek. A szakértő arra is kitért: 
tovább nehezíti a helyzetet, hogy 
az Országos Adóhatóság honlap-
járól elérhető egyéni virtuális tér 
folyamatosan leterhelt, és lassan 
működik. „Katasztrófa az egész 
rendszer: bonyolult és lassú” – 
összegezte Debreczeni János. 
Hozzátette, a saját adóbevallását 
ő is egy ehhez értő könyvelőre 

bízta. Emlékeztetett, tavaly sze-
mélyesen is be lehetett vinni az 
adónyilatkozatot a legközelebbi 
pénzügyi hivatalhoz, ott lega-
lább segítettek a kitöltésében, 
ám idén, ha szóban kapnak is 
eligazítást, nem biztos, hogy 
azt otthon a számítógép előtt 
gyakorlatba tudják ültetni. „Az 

adófi zető kénytelen eligazodni 
a szabályozások tömkelegében. 
Ha a jövedelme nem haladja meg 
12 átlagfi zetés összegét, nem kell 
benyújtania a nyilatkozatot, ha 
valaki ingatlant ad bérbe, csak 
egyszer kell kitöltenie azt, olyan 
eset is van, hogy a tavalyi megva-
lósításokról szóló becsült nyilat-
kozatot nem kell véglegesíteni” 
– sorolta a bonyodalmakat az 
adótanácsadó.

Hasonlóképpen vélekedik Éd-
ler András, a Kovászna Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, aki lapunknak elmond-
ta, közgazdászként nehezen 
értelmezte a kitöltendő űrlapot. 
„Benyújtottam az elektronikus 
adóbevallást, de nem vagyok 
meggyőződve, hogy hibátlan. 
Szintén közgazdász ismerő-
sömmel teljesen másként értel-
meztünk dolgokat: szerintem 
két helyre is be kellett vezetni 
ugyanazokat az adatokat, ám 
szerinte nem” – idézte fel a ka-
mara elnöke. Úgy véli, egy kis-
gazda, aki tíz tehén után való-
sít meg jövedelmet, nem tudja 
kitölteni a saját adóbevallását, 
ha az még egy közgazdászt is 
próbára tesz. „Az előző egysze-
rű volt, de a jelenleg érvényben 
levőt nagyon elbonyolították, 
ebben a formában átláthatat-
lan” – vallja Édler András.

Segítenek az adóhivatalban
„Minden adóhivatalban ügyfél-
szolgálatos számítógépeket ál-
lítottak be, így aki otthon nem 
boldogul, bemehet a hatóság 
székhelyére, és a tisztviselők se-
gítségével nyújthatja be online 
az adóbevallását” – válaszolta 
a Krónika megkeresésére Ka-
tona Hajna székelyudvarhelyi 
adóügyi osztályvezető. Hozzá-
tette, erre már a tavaly beren-
dezkedtek. „A regisztráláshoz 
elektronikus postai címre van 
szükség, és még ennek a létreho-
zásában is segítünk. Továbbá az 
egyéni virtuális tér megnyitásá-
ban, az adóbevallás kitöltésében 
és elküldésében is” – részletezte 
az illetékes. Rámutatott, a folya-
mat inkább azért nehézkes, mert 
leterhelt, és emiatt nagyon lassú 
a platform.

JÚLIUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ ADÓÜGYEK INTÉZÉSÉT

Bonyolult az adóbevallás

Sokaknak okoz fejtörést az adóbevallás kitöltése
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 » Nemcsak a túl 
rövid határidő okozott 
fejtörést azoknak, akik 
kötelesek benyújtani 
az adóbevallást, hanem 
még közgazdászoknak 
is beletörött a bicskája.

 » RÖVIDEN

Ma újra napirenden a 2019-es állami költségvetés
Miután a szociálliberális kabinet tegnap elfogadta az államház-
tartási hiánycél megemeléséről szóló sürgősségi kormányrende-
letet, elhárult az akadály az elől, hogy a parlament újra szavaz-
zon a büdzséről, majd elküldje azt elfogadásra Klaus Johannis 
államfőhöz. A képviselőház és a szenátus házbizottsága tegnap el 
is döntötte: a szakbizottságok ma 10 órától tűzik újra napirendre 
a költségvetési törvényt, a szenátus és a képviselőház pedig 14 
órától együttes ülés keretében megvitatja azt, és szavaz is róla. 
A honatyáknak tegnap mintegy három óra állt a rendelkezésük-
re, hogy benyújtsák módosító indítványukat. Liviu Dragnea, a 
kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke 
szombati nyilatkozatával arra engedett következtetni, hogy a 
parlamentnek nem áll szándékában módosítani az eredetileg 
elfogadott költségvetésen.
 
Tovább mélyült a román külkereskedelmi mérleg hiánya
A román külkereskedelmi mérleg hiánya januárban 481,9 millió 
euróval, 1,259 milliárd euróra nőtt tavaly januárhoz képest – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által tegnap nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. Az idei első hónapban a romániai cégek 5,510 
milliárd euró értékben exportáltak, az import értéke elérte a 6,770 
milliárd eurót. A behozatal jóval gyorsabban nőtt, mint a kivitel: az 
export csak 1,6 százalékkal gyorsult tavaly januárhoz képest, míg 
az import 9,2 százalékkal nőtt. Tavaly egész évben 16,8 százalék-
kal, 15,132 milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg 
hiánya az előző évhez képest, míg 2017-ben csaknem 30 százalék-
kal, 12,955 milliárd euróra emelkedett a defi cit 2016-hoz mérten. 
Mint ismert, a román külkereskedelmi hiány azt követően mélyült 
az elmúlt években, hogy a belföldi fogyasztás jelentősen megnőtt 
az adócsökkentések és béremelések hatására, a megnövekedett 
keresletet a román gazdaság nem tudta fedezni belső termelésből, 
ezért az import gyorsabb ütemben nőtt, mint a kivitel.




