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Milliókkal tartoznak
Részleges adóamnesztiával elengedik a késedelmi kamatokat

B A R A B Á S  H A J N A L

„Részleges adóamnesztiát hir-
detett a kormány, és lehetővé tette 
az önkormányzatoknak is, hogy 
éljenek ezzel az eszközzel” – ma-
gyarázta Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere, hoz-
zátéve, hogy a csíkszeredai önkor-
mányzati képviselő-testület ezért 
úgy döntött, alkalmazza a jogsza-
bály kínálta lehetőséget, és soros 
pénteki ülésén elfogadott egy erre 
vonatkozó határozatot. „Aki 2018. 
december 31-éig felhalmozott adó-
tartozásait befi zeti legkésőbb de-
cember 15-éig, az mentesül a bün-
tetőkamat-terhek kifi zetése alól” 
–ré szletezte. Ugyanakkor Rodica
Ţiriac, a csíkszeredai polgármester i
hivatal adó- és illetékosztályának
vezetője hozzáfűzte, az eljárás fel-
tételekhez kötött, azaz csak akkor
törlik el a késedelmi kamatokat,  ha
az érintett magánszemély vagy cég
az idei évre szóló adót is kifi zeti a
kamatokkal együtt, illetve a város-
háza felé való mindennemű tartozá-
sát rendezi, legyen az bírság, illeték 
vagy haszonbér. Mint megtudtuk,
a város pénztárába 3,3 millió lejjel
tartoznak az adófi zetők, ebben az
összegben benne vannak a késedel-
mi kamatok is, emellett 2,5 millió lej 
ki nem fi zetett bírságot halmoztak
fel a szabálysértők. A hargitai me-
gyeszékhelyen egyébként összesen
4500 adófi zető tartozik a város költ-
ségvetésébe. Az időben ki nem fi ze-
tett adóra és egyéb illetékre havonta 
1 százalék büntetőkamatot számol-

nak fel. Mint az adóosztály vezetője 
elmondta, az ideihez hasonló rész-
leges pénzügyi adóamnesztia ez-
előtt négy évvel is volt, akkor több 
százan nyújtottak be kérést a város-
házára, hogy éljenek a lehetőség-
gel. Ezúttal is az eljárás része, hogy 
jelzik szándékukat a polgármesteri 
hivatal pénztárában, miszerint vál-
lalják, hogy december 15-éig kifi -
zetik tartozásukat, ezt követően a 
hivatal kiszámolja, hogy mennyit 
kell kifi zetni és mennyi késedelmi 
kamatot törölnek el. A téma kap-
csán Rodica Ţiriac még fontosnak 
tartotta megjegyezni, hogy az idei 
második félévi adókat és illetékeket 
kamatmentesen szeptember 30-áig 
lehet kifi zetni.

1,56 millió lej 
a tartózások kamata

Székelyudvarhelyen is szeptem-
ber 30-ai határidővel fi zethetők be 
kamatmentesen a második félévi 
adók és illetékek a város kasszájá-
ba. Augusztusig a magánszemélyek 
(természetes személyek) a tervezett 
bevétel 74 százalékában fi zették 
be az épületadót, 91 százalékában 
a területadót, és 64 százalékában 
a gépjárműadót. A jogi személyek 
esetében is hasonlóan alakultak 
az értékek, épületadót 86 száza-
lékban, telekadót 56 százalékban, 
gépjárműadót 80 százalékban tör-
lesztettek. A város felé felhalmo-
zott tartozás összege 2,56 millió lej, 
amelynek kamata 1,56 millió lej. 
Ezeket az összegeket 1366 adófi zető 
magánszemély, valamint jogi sze-
mély halmozta fel. A csíkszeredai-

hoz hasonlóan a székelyudvarhelyi 
önkormányzati képviselő-testület 
is megszavazta legutóbbi soros 
ülésén a részleges adóamnesztiát, 
hasonló feltételekkel, azaz decem-
ber 15-éig az alapadósságokat ki 
kell fi zetni az idei adókötelezettsé-
gekkel és azok kamataival együtt, 
a bírságokat pedig szintén törlesz-
teni kell. „Az adókedvezmény nem 
alkalmazható azokra a fi zetési 
kötelezettségekre, amelyek jogi 
szerződéses kapcsolatból erednek, 
például a bérletek, koncessziók 
esetében, azonban a kamatok el-
törléséhez feltétel ezek kifi zetése 
is” – tájékoztatott Czika Edith, a 
helyi adók és illetékek osztályának 
vezetője. Az eljárás hasonló, mint 
a hargitai megyeszékhelyen, az 
adóosztályon biztosítanak az érin-
tetteknek nyomtatványt, amellyel 
jelezhetik a városházának, hogy 
december 15-éig szándékukban áll 
kifi zetni adósságukat.

Tervezet Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen is lehetőséget 
biztosítanának az adófi zetőknek, 
hogy tartozásukat késedelmi kama-
tok nélkül teljesen letörleszthessék. 
Ennek érdekében közvitára bocsá-
tottak egy határozattervezetet, így a 
szükséges eljárásról és a dokumen-
tumok listájáról a város honlapján, 
a targumures.ro oldalon kapnak 
bővebb tájékoztatást az érintettek. 
Simon Rodica, az adóosztály veze-
tője megkeresésünkre néhány adat-
tal is szolgált. Mint megtudtuk, az 
elmúlt években közel 14 ezer adófi -
zető magánszemély halmozott fel 

adósságot a város felé, 18,8 millió 
lej értékben, illetve 1750 jogi sze-
mély 9,8 millió lej értékben. Idén 
augusztusig az adófi zetők több mint 
75 százaléka befi zette adóját az ön-
kormányzat kasszájába.

Nehéz helyzetben 
a gyergyói önkormányzat

Gyergyószentmiklóson múlt hétig 
a lakosság 72 százaléka fi zette be 
az önkormányzat pénztárába a tu-
lajdonában lévő ingatlan, épület és 
jármű után rá kivetett, 2019-es évre 
vonatkozó adót – közölte Nagy Zol-
tán polgármester. Akik ezt nem tet-
ték meg, szeptember 30-án még ka-
matmentesen fi zethetik be. A cégek 
esetében egyelőre valamivel keve-
sebb, 68 százalék az eddig befi zetett 
adók aránya. Október 1-jétől már 
kamatot számolnak a kivetett ösz-
szegre. Tavaly a tervezett adómeny-
nyiség 91 százaléka volt befi zetve, 
ezzel a gyergyószentmiklósiak kö-
telezettségteljesítésének mértéke 
meghaladta az országos átlagot. A 
városháza számít arra, hogy ez az 
arány idén is meghaladja majd a 90 
százalékot, de ugyanakkor sürgeti 
azokat, akik még nem fi zettek, hogy 
ezt tegyék meg. 

Minden lejre szükség van, hi-
szen a kormánytól várt költség-
vetés-kiigazításról nincs szó, az 
önkormányzat pedig ott tart, hogy 
napi gond, hogy éppen az alkalma-
zottak fi zetései utáni járulékokat fi -
zesse-e be az állampénztárba vagy 
a napi számlákat fi zesse ki – emelte 
ki a polgármester. Egyébként a rész-
leges adóamnesztia kapcsán úgy 
tudjuk, még nem született döntés az 
önkormányzatnál.

A székelyföldi önkormányzatok 
többsége élt a kormány által 
meghirdetett adóamnesztiával

▾ KORÁBBI FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Gyógyszerész-képzés 
határon túliaknak
A Romániai Gyógyszerész Kama-
ra Hargita megyei kirendeltsége 
immár negyedik alkalommal 
rendezte meg a Hargita Megyei 
Gyógyszerész Napokat: a Széke-
lyudvarhelyen tartott, képzések-
kel, gyógyszerismertetővel és 
szakmai előadásokkal tarkított 
rendezvény találkozási, kapcso-
latépítési lehetőség is egyben. 
Hazai és anyaországi szakem-
berek előadásai szerepeltek a 
kétnapos rendezvény program-
jában, egyebek mellett szó volt 
a bőrgyógyászati problémák 
kezeléséről, a gyógyszerhamisí-
tásról, illetve a fényvédő szerek 
káros hatásairól is. A rendezvény 
kiemelt pillanata volt a Pécsi 
Tudományegyetem oktatóinak 
nyitóelőadása: a tanintézet 
Gyógyszerész Kara ugyanis 
határon túli szakgyógysze-
rész-képzésre nyert pályázatot, 
illetve együttműködést kötött a 
Hargita megyei szakmai szerve-
zettel, így a képzés itt valósulhat 
meg. „Ennek a lépésnek óriási 
a jelentősége, hiszen magyar 
nyelven, magyar oktatási rend-
szerben, itthon szerezhet szak-
gyógyszerészi diplomát több 
mint negyven jelölt Hargita és 
Kovászna megyéből” – hangsú-
lyozta Székely Pál, a székelyud-
varhelyi rendezvény szervezője, 
házigazdája. A Gyógyszerész 
Napok alkalmával a 42 jelölt meg 
is kötötte az együttműködési 
megállapodást a tanintézettel. 
Ami pedig a Hargita Megyei 
Gyógyszerész Napokat illeti: 
folytatás lesz jövőre is, hangsú-
lyozta a szervező, hisz évről-évre 
nagyobb igény mutatkozik a 
szakmabeliek részéről.

Könyvbemutató
Szerdán 18 órától tartják 
György Attila József Attila-dí-
jas író Bestiarium Siculorum 
című kötetének bemutatóját a 
csíkszeredai Kulissza Kávézó 
teraszán. A könyvet Muszka 
Sándor mutatja be, közremű-
ködik Zsigmond Éva Beáta és 
Kozma Attila. 

Festők kiállítása
A Romániai Képzőművészek 
Szövetségének Maros Megyei 
Fiókja szervezésében rendha-
gyó képkiállítás nyílik október 
1-én 17 órakor a marosvásár-
helyi Kultúrpalota Art Nouveau 
kiállítótermében.

A CSM 
vesszőfutásáról
Hétfőn 17.10-től a Marosvá-
sárhelyi TVR Sípszó után című 
műsorában Szucher Ervin a 
szinte teljesen tönkrement 
Marosvásárhelyi CSM jelenlegi 
helyzetéről, annak okáról és az 
esetleges kilátásokról faggatja 
a városi sportklub alelnökét, 
Szászgáspár Barnabást.

• RÖVIDEN

• Több millió lejjel tartoznak az adófizetők a székelyföldi városok költségvetései-
be, ezeknek az összegeknek szintén milliókra rúg a késedelmi kamata. Ezt a bün-
tetőkamatot engedik el a részleges adóamnesztia határozatba foglalásával Csík-
szeredában és Székelyudvarhelyen. Az intézkedést Marosvásárhelyen is tervbe
vették, ennek érdekében közvitára bocsátottak egy határozattervezetet.




