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 » Az ellenőrök eldönt-
hetik: a tájékoztatás és 
a rajtaütésszerű ellenőr-
zés közötti skálán mit 
választanak, de ahogy 
nő a kockázat, szigorod-
nak az ellenőrzések.

H I R D E T É S

TOVÁBBRA SEM VILÁGOS, HOGY MILYEN KRITÉRIUMRENDSZERNEK KELL MEGFELELNIÜK A CÉGEKNEK

Nincs kockázat, nem jön az adóellenőr
Az adófi zetők kockázati 
besorolásának tulajdonkép-
peni célja az, hogy a vállal-
kozók „önként térjenek jó 
útra”, hiszen amennyiben jó 
besorolást kapnak, nem jár-
nak a nyakukra az ellenőrök. 
Az azonban, hogy pontosan 
milyen kritériumok alapján 
zajlik a besorolás, továbbra 
sem világos. A minisztériumi 
illetékes szerint program 
„végzi a munkát”.

 » BÍRÓ BLANKA

A vállalkozókat foglalkoztat-
ja az adófi zetők kockázati 
besorolásának  módszere, 

folyamatosan kérik, hogy hozzák 
nyilvánosságra ennek a kritéri-
umrendszerét, ám egyértelmű vá-
laszokat nem kapnak az adóha-
tóságtól. Mint Debreczeni László 
sepsiszentgyörgyi adószakértő 
hangsúlyozta, főként azért lenne 
fontos tudni, miként zajlik a be-
sorolás, hogy a vállalkozók minél 
alacsonyabb kockázati kategóriá-
ba kerülhessenek, az esetleges el-
lenőrzéssel eltöltött időt inkább a 
cég fejlesztésére tudják fordítani.

Kevés a szakember,
programot használnak
Claudiu Codrea, a pénzügymi-
nisztérium munkatársa a témá-
ban úgy nyilatkozott: 10–11 millió 
adófi zetőt – cégeket, civil szerve-
zeteket, magánszemélyeket – kell 
besorolni, erre mintegy kétezer 
adóügyi szakember van, ezért 

számítógépes programra bízzák, 
az ellenőrök azokkal foglalkoz-
nak, akiknél ez alapján magas az 
adócsalás kockázata. Hozzátette, 
hatalmas adatmennyiség kerül 
feldolgozásra, az adóbevallások-
ból, kérésekből, panaszokból, a 
beszállítóktól, bankoktól szár-
mazó információk, a számlamoz-
gások, európai uniós adóható-
ságoktól érkező információk, de 
külső forrásokat is használnak, 
például a sajtóban vagy a közös-
ségi platformokon megjelenő in-
formációkat.

Arra is kitért, hogy az informa-
tikai rendszer késlekedése miatt 
az elektronikus pénztárgépekből 
havonta futnak be az adatok, és 

nem naponta, ahogy kellene. 
„A virtuális pénzek, az e-keres-
kedelem, a digitális gazdaság 
világában is tetten kell érni az 

adócsalást, az adóellenőröknek 
ezeket az újszerű technikákat is 
el kell sajátítaniuk” – hívta fel a 
fi gyelmet Claudiu Codrea.

Mint rámutatott, a nagy ösz-
szegű adócsalásokat sok esetben 
a törvénykezés kiskapuit hasz-
nálva követik el, erre is fi gyelni-
ük kell. Az információk legalább 
naponta, de általában havonta 
befutnak az adóhatósághoz, ezek 
alapján folyamatosan lehetne 
elemzést készíteni, de egyelőre 
nem tudják kezelni ezt a nagy 
mennyiségű információt. Erre 
akkor kerülhet érdemben sor, ha 
minden bekerül egyetlen adatbá-
zisba – véli a szakértő.

„Önként térjenek jó útra”
A szakember beszélt arról is, hogy 
az Országos Adóhatóság (ANAF) 
a kis, közepes vagy nagy koc-

kázatú besorolás alapján dönt-
heti el, hogy milyen módszerrel 
kommunikálnak az adófi zetővel, 
például kihágás esetén elég egy 
tájékoztató, fi gyelmeztető levél, 
vagy szükség van a bejelentetlen 
ellenőrzésre. E tekintetben nagy 
az ellenőrök szabadsága, eldönt-
hetik, hogy a tájékoztató levél és 
a rajtaütésszerű ellenőrzés közöt-
ti skálán, mit választanak, ám 
általában ahogy növekszik a koc-
kázati besorolás, szigorodnak az 
ellenőrzések. A pénzügyminisz-
térium munkatársa elismerte, ha 
az adófi zető tudja, hogy ameny-
nyiben mindent előírásszerűen 
csinál, elkerülheti az ellenőrzést, 
akkor önként teljesíti az elváráso-
kat. Rámutatott: 2014 és 2015 kö-
zött fokozottan ellenőriztek, utá-
na bebizonyosodott, hogy javult 
az adófi zetési kedv, a cégek pró-
bálták elkerülni az ellenőrzést, a 
bírságokat, és ennek köszönhe-
tően két milliárd euróval nőtt az 
állam bevétele. Claudiu Codrea 
elmondta, a cégek besorolását 
havonta nyilvánosságra hoz-
zák, a az általános adatvédelmi 
törvény miatt magánszemélyek 
besorolását nem tehetik közzé. 
A cégek besorolásának közlé-
se is aggályos különben, hiszen 
ehhez az  információhoz bárki 
hozzáférhet, esetleg ronthatja a 
vállalkozás megítélését. Fontol-
gatják, hogy olyan alkalmazást 
vezetnek be, amivel minden cég 
csak a saját besorolását láthatja. 
A cél, hogy minden vállalkozó 
ismerje a saját besorolását, alkal-
mazkodjon a törvényességhez, és 
„önként térjen jó útra”, mondta a 
szakember.

 » KRÓNIKA

Egyszerűsítette a nyugdíjasok-
nak szánt gyógykezelési jegyek 

odaítélési eljárását kedd esti ülé-
sén az Orban-kormány. A minisz-
terelnöki kancellária vezetője, 
Ionel Dancă szerint a határozat 
értelmében idén mintegy 200 ezer 
nyugdíjas részesülhet gyógykeze-
lési jegyben. A kormány 370 mil-
lió lejt különített el erre a célra az 
állami költségvetésből. A határo-
zatba foglalt rendelkezések közül 
Dancă kiemelte azt, amely szerint 
az igénylőknek ezután nem kell be-
mutatniuk a nyugdíjpénztárnál a 
személyi igazolványukat és a nyug-
díjszelvényüket, ezek ugyanis már 
szerepelnek az intézmény rendsze-
rében. A rendszer egyszerűsítése 
olyan kontextusban történt, hogy 
Violeta Alexandru munkaügyi 
miniszter hétfő esti Facebook-be-
jegyzésében arról írt: megvizsgálja 
a következő időszakban, minek tu-
lajdonítható, hogy minden évben 
kihasználatlanul marad a nyugdí-
jasoknak szánt gyógykezelési je-
gyek egy része. A tárcavezető hang-
súlyozta, a nagy érdeklődés dacára 

évente mintegy 15 ezer ilyen utal-
vány kiosztatlan marad. „Meg fo-
gom vizsgálni az elkövetkezőkben, 
miért maradnak felhasználatlanul 
ezek a jegyek, milyen mértékben 
múlik ez a hiányos menedzsmen-
ten vagy a nehézkes eljárásokon. 
Az egyszerűsítést célzó intézkedé-
sek következnek” – teszi hozzá. 

A miniszter által ismertetett ada-
tok értelmében 2019-ben 179 446 

kezelési jegyet tettek elérhetővé a 
nyugdíjasok számára, ezek közül 
167 169-et küldtek el kiosztásra és 
165 562-t vettek át a kedvezménye-
zettek. „Bár végigviszik az eljárást, 
és türelmesen kiállnak minden 
sort, végül nem mindenki használ-
ja fel a kapott utalványokat. 1200 
ezek közül nem jutott el a kezelési 
egységekhez” – írta még Violeta 
Alexandru. 

Könnyítés a nyugdíjasoknak

Kétmilliárd lej az Első otthonra

A fi atalok lakásvásárlását támogató Első otthon program idei foly-
tatásáról is határozatot fogadott el keddi késő estébe nyúló ülésén 
a kormány – jelentette be a miniszterelnöki kancellária vezetője. 
A kormányülést követő nyilatkozatában Ionel Dancă rámutatott, 
„a téma kapcsán zajlott manipulációs és félretájékoztató kam-
pány ellenére” az Orban-kabinet elfogadta az Első otthon program 
idei folytatásáról szóló határozatot. A miniszterelnöki kancellária 
vezetője szerint a kabinet 2020-ban is az előző évekhez hasonló 
összeget, azaz mintegy kétmilliárd lejt szán a programra. Szintén 2 
milliárd lejes keretről beszélt különben január 22-én Ludovic Orban 
kormányfő is, aki már akkor jelezte, hogy idén is folytatódik az Első 
otthon, és kormányhatározatban fogják szabályozni a programhoz 
való hozzáférés feltételrendszerét. Mint ismeretes, a program 2009-
es elindítása óta amúgy az állam 279 179 ingatlanhitelesnek vállalt 
garanciát összesen 24,9 milliárd lej értékben, hogy ennek köszön-
hetően előnyösebb feltételek mellett juthassanak jelzáloghitelhez.

Kockázatelemzés.  Kis, közepes vagy nagy kockázatú besorolást kaphatnak a vállalkozások
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