
• A hibrid autók vásárlása esetén 4000, az 
elektromos autók beszerzéséhez több mint 
9000 eurós támogatást kapnak az államtól 
azok a természetes személyek, akik részt vesz-
nek az idei roncsautó plusz programban. Jó hír 
azoknak, akik környezetkímélő kétkerekűn sze-
retnének közlekedni, hogy az idei programban 
elektromos motorkerékpár is vásárolható.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

S zámos újdonságot hozott az 
idei évben a roncsautó plusz 
nevet kapott országos prog-

ram, melynek részvevői kevésbé 
környezetszennyező, elektromos 
és hibrid autók vásárlására kapnak 
állami támogatást. A környezet-
védelmi minisztérium vonatkozó, 
2020/323-as számú rendelete értel-
mében a kedvezményezettek, attól 
függően, hogy milyen új gépkocsit 
szemeltek ki, akár 45 ezer lejes tá-
mogatásban is részesülhetnek.

A legfőbb újdonság az idei roncs-
autó plusz programban, hogy az 
újonnan vásárolt autókat legalább 
egy évig nem adhatja el a tulajdo-
nos. Egy másik változás, hogy eb-
ben az évben nemcsak gépkocsik, 
hanem elektromos motorkerékpá-
rok vásárlására is lehet érékjegyet 
igényelni. Aki a programban hib-
rid gépkocsit vásárolna, maximum 
20 ezer lejes (mintegy 4200 eurós) 
értékjegyet kap, azok pedig, akik 
elektromos autót néztek ki maguk-

nak, 45 ezer lejes (körülbelül 9300 
eurós) juttatásban részesülnek. 
A támogatás értéke ugyanakkor 
egyik esetben sem haladhatja meg 
a vételár 50 százalékát. Elektromos 
motorkerékpár vásárlása esetén a 
természetes személyek 3500 lejes ér-
tékjegyet kapnak.

A minisztériumi rendelet értel-
mében egy személy akár több hibrid 
vagy elektromos autót is vásárolhat 
a programban, ez esetben minde-
gyik gépkocsi után jár a voucher az 
említett értékben. A roncsautó plusz 
programban azok is részt vehetnek, 
akik nem adnak le régi autót. A ked-
vezményezettek esetében alapvető 
feltétel a romániai lakhely, az érin-
tetteknek ugyanakkor nem lehet 
adósságuk a helyi közigazgatási 
intézmények felé. Az új autókat a 
programban hivatalosan részt vevő 
kereskedőktől lehet megvásárolni.

A „plus” programmal párhu-
zamosan elindult a hagyományos 
roncs autóprogram is, amelyre idén 
405 millió lejt különítettek el, ezzel 
csaknem 60 ezer új autó vásárlását 
kívánja támogatni a környezetvé-
delmi minisztérium. A programban 

részt vevő kedvezményezettek idén 
is 6500 lejes (mintegy 1350 eurós) 
értékjegyet kapnak, és plusz 1000 lej 
jár annak, aki olyan autót vásárol, 
amelynek szén-dioxid-kibocsátása 
nem haladja meg a kilométerenkénti 
96 grammot. Ezenfelül további 1000 

lej jár azoknak is, akik környezetkí-
mélőbb LPG-meghajtású, azaz autó-
gázzal működő járművet vásárolnak. 
Egy másik újdonság, hogy a nem 
konnektoros töltésű hibrid autók 
esetében járó kedvezmény az eddigi 
1700 lejről 2500 lejre emelkedett.

A szaktárca korábban azt is kö-
zölte, hogy idén folytatják a ház-
tartási gépekre vonatkozó roncs-
programot is, amire 30 millió lejt 
különítenek el. Ebből mintegy 100 
ezer értékjegyet tudnak kibocsátani 
új háztartási berendezések – mosó-
gép, mosogatógép, hűtőszekrény, 
légkondicionáló berendezés – vá-
sárlására. A minisztérium ugyan-
akkor a városi tömegközlekedési 
hálózatok működtetőit, illetve a he-
lyi önkormányzatokat is elektromos 
autóbuszok és trolik vásárlására sar-
kallná, erre idén is külön programot 
indítanak, amelyre 480 millió lejt 
különítettek el a 2020-as büdzsében.
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„ A roncsautó plusz prog-
ramban azok is részt 
vehetnek, akik nem 
adnak le régi autót.

A roncsautó plusz programban megvásárolt autókat legalább egy évig nem adhatja el a tulajdonos ▴ F O R R Á S :  P I X A B A Y . C O M

T ízszázalékos jövedelemadót kell 
fi zetnie annak, aki ingatlan-bér-

beadásból valósít meg jövedelmet, az 
illetéket azonban nem a bérleti szer-
ződésben szereplő összeg alapján 
számolják ki, előbb ugyanis le kell 
vonni a 40 százalékos átalányössze-
get, így kapjuk meg a nettó értéket. 
Az adóbevallást május 25-éig kell be-
nyújtani, ebben az idei évben meg-
valósítandó jövedelem mértékét kell 
megbecsülni.

Függetlenül attól, hogy az ingat-
lantulajdonos regisztrálta-e vagy sem 
a kiadott lakásra vonatkozó bérleti 
szerződést az adóhatóságnál, min-
denképpen be kell fi zetnie a bérleti 
díj alapján kiszámolt jövedelemadót 
– hívta fel a fi gyelmet az országos 
adóhatóság (ANAF). Az ingatlan bér-
beadásából származó jövedelmet az 
egységes adóbevallásban kell feltün-
tetni, amelyet május 25-éig kell be-
nyújtani, miután a korábbi március 
15-ei határidőt meghosszabbították. 
Az idén benyújtandó adóbevallás a 

2020-ban megvalósított jövedelmek-
re vonatkozik, így az érintetteknek 
a dokumentumban meg kell becsül-
niük, hogy az adott forrásból – jelen 
esetben az ingatlan bérbeadásából 
– mekkora bevételük fog származni. 
Ugyancsak május 25. a határideje a 
tavaly megvalósított jövedelem után 
számított adó befi zetésének is.

Az adóbevallásban azoknak kell 
feltüntetniük a bevételt, akik 2020 
eleje óta adták bérbe lakásukat, az 
ezután felszámolt adót pedig jövő év 

márciusáig kell befi zetniük. Azok-
nak, akik a májusi határidő után 
adják ki ingatlanjukat, azt követően 
kell benyújtaniuk az erről szóló adó-
bevallást, de a bérleti szerződés alá-
írásától számítva nem több mint 30 
napon belül. A dokumentumot on-
line, az e-guvernare.ro weboldalon 

és személyesen, az adóhatóság terü-
leti irodájában is be lehet nyújtani.

Az ingatlan-bérbeadás után 10 
százalékos jövedelemadót kell fi zetni, 
ez az érték azonban nem a szerződés-
ben szereplő bérleti díj 10 százaléka, 
az ugyanis bruttó összegnek minősül. 
A szerződésben szereplő összegből ki 
kell vonni a 40 százalékos átalányér-
téket, a jövedelemadó pedig az így ka-
pott nettó összeg 10 százaléka lesz. Az 
ingatlanok bérbeadásából származó 
jövedelem után nem kell nyugdíj-hoz-
zájárulást fi zetni, és a társadalombiz-
tosítási hozzájárulás is csak bizonyos 
értékek fölött kötelező, vagyis abban 
az esetben, ha az említett nettó bevétel 
meghaladja 12 havi bruttó minimálbér 
értékét – ez a 2020-as évben 26 760 le-
jes összeget jelent. A társadalombizto-
sítási hozzájárulás mértéke ugyancsak 
10 százalék. Amennyiben az egységes 
adóbevallásban szereplő jövedelmek 
összértéke meghaladja az említett 
határértéket, az érintettnek akkor is 
be kell fi zetnie a tb-hozzájárulást, ha 

egyébként munkaszerződéses alkal-
mazott és a munkaadója is fi zeti a – 
kötelező – egészségügyi hozzájárulást.

Az ANAF-ot megillető adókat 
többféleképpen be lehet fi zetni: 
készpénzben vagy bankkártyával 
az államkincstárban, online a www.
ghiseul.ro weboldalon, banki átuta-
lással vagy a postán keresztül.

Az egységes adóbevallásban fel 
kell tüntetni egyebek közt a szerzői 
jogdíjból, különböző javak bérbe-
adásából, illetve különféle beru-
házásokból származó, valamint a 
külföldön megvalósított jövedelmet 
– kivételt képeznek azok a bevételek, 
amelyekre az adót és a hozzájárulást 
már a kifi zetésnél visszatartották. Az 
adóbevallást 2021. március 15-éig, 
a 2020-as adók és hozzájárulások 
befi zetéséig bármikor ki lehet igazí-
tani, ugyanazt a formanyomtatványt 
használva, amelyen lehetőség van 
feltüntetni, hogy korrigálásról van 
szó. Az illetékeket több részletben is 
ki lehet fi zetni a határidőig. (Sz. I.)

Ingatlan-bérbeadás és adózás

A lakásbérbeadás után fizetendő 
jövedelemadót a bérleti díj 
alapján számolják ki
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