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 1 euró       4,7615
1 dollár      4,2506
 1 svájci frank 4,2221
1 font sterling 5,4865
100 forint 1,4653

Valutaváltó

AZ ÍGÉRETEK ELLENÉRE NEM MINDEN ESETBEN JEGYZIK BE ÚJRA AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT

Fittyet hánynak a felsőbb utasításra

Nem ér ezentúl kellemetlen meglepetés, ha itthonról vagy külföldről európai számot hívunk

Nemrég még úgy tűnt, rende-
ződik annak a 27 000 egyéni 
vállalkozónak a sorsa, akik nem 
egyszerűsítették tevékenységi 
körüket, ezért törölték őket a 
cégjegyzékből. Ám többen is 
arra panaszkodnak, hogy még-
sem így történik.

 » BÍRÓ BLANKA

B ár központi szinten egyezség 
született arról, hogy március-
ban a cégjegyzékből törölt több 

tízezer, vállalkozói engedéllyel ren-
delkező magánszemélyt (PFA) kérés-
re ingyen újra bejegyzi a cégbíróság, 
megtartva a korábbi elnevezést és 
adószámot, a területi kirendeltségek 
sok esetben fi gyelmen kívül hagyják 
a belső rendelkezést, teljesen új vál-
lalkozást jegyeznek be, felszámolva 
ennek minden költségét – panaszol-
ta el a Krónikának egy érintett.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, országszerte több mint 27 ezer, 
vállalkozói engedéllyel rendelkező 
magánszemélyt töröltek a cégjegy-
zékből, mert a határidőig nem egy-
szerűsítették a tevékenységüket. 
Ebbe a helyzetbe került egy sepsi-
szentgyörgyi kisvállalkozó is. A ma-

nikűrös hölgy lapunknak elmondta, 
két és fél évvel ezelőtt jegyeztette be 
a vállalkozását, akkor nyolc tevé-
kenységi kódot íratott be. „Nem ér-
tesültem, hogy egyszerűsíteni kell a 
tevékenységet, legtöbb csak öt lehet. 
Tulajdonképpen nekem csak egy 
tevékenység, a manikűrös volt enge-
délyeztetve. Áprilisban be akartam 
fi zetni az adót, akkor azzal szembe-
sítettek, hogy a vállalkozásom nem 
létezik, törölték a jegyzékből” – rész-
letezte a nő. Szerinte felháborító, 
hogy előzetes fi gyelmeztetés nélkül 
felszámolták a vállalkozását. Azóta 
új PFA-t jegyeztetett be, de semmi 
kedvezményben nem részesült, 450 
lejébe került, sőt a régi nevet és adó-
számot sem tarthatta meg.

Az ügyben korábban a vállalkozók 
pártján fellépő Antal Lóránt Hargita 
megyei szenátor tegnap lapunk meg-
keresésére elmondta, tudnak a ki-
alakult helyzetről, már több hasonló 
visszajelzést kaptak. „Romániában 
élünk, minden állami intézménynek 
számos igazgatója van, előfordul, 
hogy a területi kirendeltségek veze-
tői egyszerűen nem hajtják végre az 
utasításokat, vagy rosszul értelme-
zik azokat” – részletezte a politikus. 
Éppen ezért arra kér minden érintet-
tet, ha a megyei kirendeltségek nem 
akarják végrehajtani az újrabejegy-

zést, jelezzék neki az antallorant1@
gmail.com címen, ő továbbítja a 
központi cégbíróságnak, ahol sür-
gősséggel járnak el az ügyben, uta-
sítást adnak az újrabejegyzésre. 
Antal Lóránt rámutatott, már több 
hasonló panaszt továbbított, és 
azok megoldódtak. Mint ismeretes, 
a 2008/44-es sürgősségi kormány-
rendeletet jóváhagyó 2016/182-es 
törvény szerint a vállalkozói enge-
déllyel rendelkező magánszemé-
lyek és az egyéni vállalkozók (I.I.) 
kétéves határidőt kaptak arra, hogy 
egyszerűsítsék a tevékenységüket. 
Azt a céget, amelyet határidőre nem 
egyszerűsítettek, a cégbíróság már-
ciusban minden értesítés nélkül 
törölte a jegyzékből. Közben kide-
rült, hogy 27 ezer egyéni vállalkozás 
jutott ebbe a helyzetbe, ezek közül 
közel 3000-nek érvényes szerződése 
volt a Vidéki Beruházások Finanszí-
rozási Ügynökségével (AFIR) és a 
Mezőgazdasági Kifi zetési Ügynök-
séggel (APIA). Szakértők szerint ez 
aránytalanul nagy ellenlépés volt 
egy adminisztratív mulasztásért. A 
visszajelzésekre reagálva a székely-
földi szenátorok a felsőház gazdasá-
gi bizottságába egyeztetésre hívták 
az érintett állami intézmények veze-
tőit, és akkor született a megegyezés 
az újrabejegyzésről.

 » „Románi-
ában élünk, 
minden állami in-
tézménynek szá-
mos igazgatója 
van, előfordul, 
hogy a területi 
kirendeltségek 
vezetői egysze-
rűen nem hajtják 
végre az utasí-
tásokat, vagy 
rosszul értel-
mezik azokat” 
– fogalmazott a 
politikus. 
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A homoródkarácsonyfalvi közbirtokossági ta-
gok tudomására hozzuk, hogy a 2019-es évre a 
tűzifaosztalék jog szerinti kivételére feljogosító 
bárcát 2019. május 16–22. között lehet igényelni 
a közbirtokosság irodájában, hétköznap 9–16 
óra között. A bárcát személyesen vagy írott és 
aláírt felhatalmazás alapján lehet kivenni. Tel.: 
0745-356646.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Eladók bükk és tölgyfa deszkavégek – ingyenes 
házhoz szállítással, kedvezményes áron – Csík-
szeredában, Székelyudvarhelyen és a környé-
ken. Érdeklődni telefonon lehet: 0744-937920.

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő, bádogos munkát vállalunk. Tetőleme-
zekkel, cserépmintájú pléhvel dolgozunk, bár-
milyen színben. Emellett vállaljuk ereszcsator-
nák, új csatornák készítését, javítását kedvező 
áron (15% kedvezmény). Akár templomokon is 
vállalunk bádogmunkákat. Kiszállás ingyenes. 
Tel.: 0748-356749.

 » RÖVIDEN

Maradt az alapkamat
A Román Nemzeti Bank (BNR) 
igazgatótanácsa tegnapi mone-
táris politikai ülésén nem mó-
dosította az alapkamatot, amely 
továbbra is 2,5 százalék. A jegy-
bank döntése összhangban van az 
elemzők várakozásaival. A bankok 
kötelező lej és valuta tartalékrátá-
ját sem módosították.  A jegybank 
utoljára tavaly májusban emelte 
az alapkamatot, azóta változat-
lanul 2,5 százalék. A BNR tavaly 
év elején kényszerült szigorítani 
a monetáris politikát, miután 
az infl áció gyors emelkedésnek 
indult, és több lépésben emelte az 
irányadó kamatot 1,75 százalékról, 
amely történelmi mélypontnak 
számított. A román jegybank 
becslése szerint az idén 3 százalék 
lesz az infl áció, ami illeszkedik az 
általa kijelölt 1,5–3,5 százalékos 
célsávba. 
 
Mesterségem címere:
magyar állásbörze
Első alkalommal szervezi meg 
a Magyar Ifj úsági Tanács (MIT) 
a Mesterségem címere elneve-
zésű állásbörzét Kolozsváron. 
Az egynapos rendezvény május 
21-én, kedden lesz látogatható 10 
és 18 óra között a Vallásszabad-
ság Házában. A MIT eseménye az 
egyetem utolsó éveiben tanuló 
hallgatókat – és nem csak – hiva-
tott összehozni azokkal a kolozs-
vári és magyar érdekeltségű vál-
lalkozókkal, akik frissen végzett 
munkaerőt keresnek. A Mestersé-
gem címere elnevezéssel induló, 
ingyenes program teret biztosít a 
találkozásra, a kapcsolatépítésre, 
a fi atal szakemberek és mun-
káltatók összekötésére, illetve 
szakmai gyakornoki programok 
ismertetésére.

 » KRÓNIKA

Nettó 19 eurócentes felső korlátja 
van tegnap óta az Európai Unión 

belüli telefonhívások percdíjának, 
SMS-enként pedig legfeljebb 6 euró-
centet számolhatnak fel a szolgálta-
tók. Az Európai Bizottság tájékoztatása 
szerint az új szabályok a tagországok 
között eddig fennálló nagy árkülönb-
ségeket hivatottak megszüntetni, mi-
vel az EU-n belüli nemzetközi hívások 
átlagosan eddig háromszor, egyes 
esetekben pedig akár tízszer annyiba 
kerültek, mint a belföldi hívások. Az 
előírások a huszonnyolc uniós tagál-
lam mellett Norvégiára, Izlandra és 
Liechtensteinre is vonatkoznak.

 „A roamingdíjak 2017-es eltörlése 
után az EU most intézkedéseket hozott 
a nemzetközi hívások után felszámolt 
túlzott díjak korlátozására. Ezen lé-
péseknek köszönhetően a fogyasztók 
biztosak lehetnek abban, hogy tele-
fonszámlájuk nem fog kellemetlen 
meglepetéseket tartogatni, ha saját or-
szágukból vagy külföldről európai szá-
mot hívnak” – közölte Marija Gabriel 
digitális gazdaságért és társadalomért 
felelős uniós biztos.

 Amint arról korábban beszámol-
tunk, az EU társjogalkotó szervei – az 
Európai Parlament és a tagállamok 
kormányait tömörítő tanács – hosz-
szú egyeztetés után tavaly júniusban 
egyezett meg a távközlési szabályok 

módosításáról, és azóta több szolgál-
tató elébe ment az előírások hatályba-
lépésének, ahogyan az a roamingdíjak 
eltörlésekor is történt.

A BEUC európai fogyasztóvédelmi 
szövetség korábban arról számolt be, 
hogy az EU-n belüli hívások díjai 5 és 
80 eurócent között alakulnak az uniós 
országokban. Egy friss felmérés szerint 
tíz válaszadóból négy (42 százalék) 
kommunikációt folytatott valakivel 
egy másik uniós országban az elmúlt 
hónapban.  Egyes kritikus hangok 
szerint ugyanakkor szükségtelen intéz-
kedésről van szó, miután az emberek 
jelentős része már ingyenes internetes 
telefon- és üzenetküldő szolgáltatáso-
kat használ.

Olcsóbban telefonálhatunk az Európai Unión belül

 » Az előírások 
a huszonnyolc 
uniós tagállam 
mellett Norvégi-
ára, Izlandra és 
Liechtensteinre is 
vonatkoznak.




