
tanügy
ad

ó
fi zetés

2 0 2 0 .  J Ú N I U S  1 9 – 2 1 . ,  P É N T E K – V A S Á R N A P A K T U Á L I S 3#adó  #vizsga  #bölcsőde

• Míg a magánszemé-
lyek az elmúlt hetek-
ben, a szükségállapot 
lejárta után viszonylag 
magas számban jelent-
keztek helyi adókat 
és illetékeket fizetni, 
a jogi személyek ese-
tében nem ez tapasz-
talható – tudtuk meg 
a csíkszeredai és ma-
rosvásárhelyi adóügyi 
osztály illetékesétől. Jó 
hír, hogy hónap végéig 
10 százalékos kedvez-
ménnyel lehet kifizetni 
az épület-, terület- és 
gépjárműadót.

SIMON VIRÁG

H árom hónappal kitolták, 
így június 30-áig lehet 10 
százalékos kedvezmény-

nyel kifi zetni az adókat a polgár-
mesteri hivatalok pénztárainál. A 
kedvezményben azok részesülnek, 
akik egész évre esedékes ingatlan-, 
gépjármű- és területadójukat tör-
lesztik. Június 30-án lejár az első 
félévre esedékes adók és illetékek 
törlesztési határideje is, így aki ed-

dig az időpontig nem fi zeti ki köz-
tartozásának első félévre esedékes 
részét, júliustól  büntetőkamatra 
számíthat.

Négyszázan fizetnek naponta 

Mint a marosvásárhelyi városhá-
za adóügyi osztályának vezetője, 

Szövérfi  László a Székelyhonnak 
elmondta, az elmúlt időszakban je-
lentősen megnőtt azon magánsze-
mélyek száma, akik élni akarnak 
a tízszázalékos kezdeménnyel és 
eljöttek befi zetni az adókat. Míg a 
szükségállapot lejárta után óvato-

san, kisebb számban jelentkeztek a 
pénztáraknál, az elmúlt napokban 
már a 400-at is elérte a számuk. 
Szövérfi  felhívta az érintettek fi -
gyelmét, hogy a városházán műkö-
dő pénztár mellett a Bolyai utcában 
és a Tudor lakótelepen lévő pénz-
tárnál is lehet fi zetni, de a Kós Ká-
roly utcában, a közterületrendezési 

igazgatóságnál, valamint a lakos-
ság-nyilvántartónál lévő pénztár-
nál is. „Legtöbben 11–13 óra között 
vannak, ilyenkor sorok alakulnak 
ki. Aki ezt el szeretné kerülni, az 
használja ki a reggeli vagy kora 
délutáni órákat, hiszen a pénztá-

rak kedden és csütörtökön 8–16 
óra között vannak nyitva, hétfőn és 
szerdán 8–15 óra között, míg pénte-
ken 8–13 óra között” – vázolta. Az 
osztályvezető azt is elmondta, hogy 
míg a magánszemélyek igyekeznek 
törleszteni az adókat, addig a jogi 
személyek részéről nem ez tapasz-
talható. Marosvásárhelyen hozzá-

vetőlegesen 4000 vállalkozásnak 
kellene adót fi zetnie, de csupán 20 
százalékuk tette meg. Igaz, hogy a 
jogi személyek hajlamosak az utol-
só napokban törleszteni, és általá-
ban online, de előfordulhat, hogy 
nem fognak határidőre fi zetni.

Jelezték, hogy gondban vannak

A csíkszeredai polgármesteri hivatal 
adóügyi osztályának vezetője, Rodica 
Țiriac is elmondta, hogy a jogi szemé-
lyek esetében valószínűleg lesznek 
adófi zetési nehézségek. Mint kiemel-
te, már volt olyan jogi személy, aki 
jelezte, hogy az első félévi határidőre 
nem fog tudni fi zetni, mivel anyagi 
nehézségei vannak. Hozzátette, a jogi 
személyekre egyébként is jellemző, 
hogy utolsó nap rendezik a köztarto-
zásokat. Ami a magánszemélye-
ket illeti, a Mikó-várban május 
18-án megnyitott pénztárak-
nál főleg az első két hétben 
voltak nagyon sokan, de fo-
lyamatosan szép számban tör-
lesztik az ingatlan-, terület- és 
gépkocsiadókat, kihasználva a 
10 százalékos kedvezményt. A pénz-
tárak hétfőtől csütörtökig 8.30–13 és 
14–17 óra között vannak nyitva, pén-
teken pedig 8.30–13 óra között fogad-
ják az ügyfeleket.

A magánszemélyek serényebbek

A székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivataltól kapott adatok alapján el-
mondhatjuk, hogy a magánszemélyek 
több mint fele már törlesztette az idei 
évre érvényes adóit. A május végi ada-
tok alapján az  épületadót az érintettek 
53 százaléka fi zette már be, a terüle-
tadót 59 százalékuk, a gépkocsiadót 
pedig 50 százalékuk. A jogi személyek 
esetében jóval kisebbek a számok: 
május 31-éig 24 százalékuk fi zette ki 
az ingatlanadót, a gépkocsiadót 34 
százalékuk, míg a telekadót valamivel 
több mint 19 százalékuk törlesztette. 

Nem tudnak időben fizetni
Sok cég nehéz helyzetben van, több lesz az adóhátralék

A magánszemélyek nagy 
többsége igyekszik kihasználni 
a tízszázalékos kedvezményt
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H A J N A L  C S I L L A

A romániai vészhelyzet állapotát 
szabályozó 2020/55-ös törvény 27. 

cikkének harmadik bekezdése előírja, 
hogy a vészhelyzet idején a közintéz-
ményekben és a helyhatósági intéz-
ményekben felfüggesztésre kerülnek 
a megüresedett vagy ideiglenesen 
megüresedett állások és funkciók be-
töltésére szolgáló versenyvizsgák, ki-
véve azokat, amelyeket az egyes és a 
kettes, illetve a 11-es és 12-es bekezdés 
előír. A tanügyminiszter június 17-én 
este saját közösségi oldalán tette köz-

zé ugyanezt a törvényrészletet, azzal a 
politikai üzenettel, hogy az ellenzék, 
vagyis a szociáldemokrata képviselők 
által megszavazott szabályozás arra 
kötelezi az állami hatóságokat, hogy 
ne szervezzenek versenyvizsgákat. 
„Ez azt jelenti, hogy még a tanügyi 
címzetes versenyvizsgákat sem lehe-

tett megszervezni! A versenyvizsgák 
felfüggesztését célzó intézkedés volt 
az egyetlen, amelyet az oktatási mi-
nisztérium megtehetett a vészhelyze-
ti állapot megszűnéséig”. A 
versenyvizsga július 15-én 
kezdődött volna. Az elmúlt 
évben országszerte 27 724 
jelölt, köztük 4740 kezdő 
pedagógus is részt vett a 
4300 tanári állás elfoglalását 
célzó versenyvizsgán. Maros megyé-
ben tavaly 668 pedagógus, Hargita 
megyében 476 jelentkező vizsgázott 
a meghirdetett állásokért.

Felfüggesztett pedagógusi versenyvizsga
• Pontosan egy nappal a jelentkezők dossziéinak leadása 
előtt, június 17-én Monica Anisie oktatási miniszter rende-
letet írt alá, amellyel felfüggesztette a pedagógusok or-
szágos vizsgáját, azaz a végleges és helyettesítői állások 
betöltéséért szervezett versenyvizsgát.

Számos tanügyi dolgozó került bizonytalan helyzetbe
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Megnyitnak a napközik és bölcsődék
Az oktatási, egészségügyi és munkaügyi minisztérium által megha-
tározott rendelkezések értelmében július 6-ától Székelyudvarhelyen 
is fogadják a gyermekeket kis létszámú, összevont csoportokban a 
napközi otthonok, illetve a bölcsőde – tájékoztatott Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának sajtóosztálya. Legkésőbb hétfőn, június 22-
én délután 2 óráig kell eljuttatniuk a szülőknek azt a kérést és nyilatko-
zatot az illető tanintézetnek (személyesen vagy elektronikusan), amely-
ben jelzik, hogy igényelnék a nyári oktatást. A formanyomtatványok a 
polgármesteri hivatal honlapján (udvarhely.ro) vagy a tanintézeteknél 
érhetők el. Fontos azonban tudni, hogy az igényt már pénteken, június 
19-én 14 óráig kell jelezni elektronikus formában. „A tanfelügyelőség 
általi összesítésre váró igénylések alapján fog ugyanis eldőlni, hogy 
melyik intézmény nyit, illetve milyen rotációban. A járványügyi helyzet-
re vonatkozó megszorítások miatt a helyek száma korlátozott. Az adott 
körülmények következtében a napidíj sajnálatos módon emelkedni fog, 
mert sokkal több követelménynek kell megfelelniük a tanintézmények-
nek” – tudtuk meg. Újra megnyílik a gyergyószentmiklósi bölcsőde 
is június 29-én. Az intézmény összesen 20 gyermeket tud fogadni. 
Mint Nagy Zoltán polgármester közleményéből kiderül, június 29-én 
újranyitják az intézményt azon gyerekek számára, akik már korábban 
is oda jártak. Azonban nem mindenkit tudnak fogadni közülük sem. 
A szülők június 19-éig nyújthatják be kéréseiket az intézmény Virág 
negyedi székhelyén, 9–12 óra között. Túljelentkezés esetén a beiratko-
zásnál is érvényben lévő szempontrendszert alkalmazva hoz döntést 
az intézmény, figyelembe véve egyebek közt a családtagok számát, a 
munkahellyel rendelkező szülők számát, a család szociális helyzetét, a 
gyergyószentmiklósi lakcímet. 
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