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BÁR SOK ÖNKORMÁNYZAT MÁR LÉPETT, A RIOGATÁSOK ELLENÉRE CSAK ÖTÉVENKÉNT KÖTELEZŐ A DOKUMENTUMOK MEGÚJÍTÁSA

Ingatlanfelértékelés: haladékot kaptak a cégek
Nem kell többletadót fi zetniük 
azoknak a cégeknek, amelyeknek 
idén lejár az ingatlanfelértékelésük, 
az erről szóló hírek csak riogatásnak 
bizonyultak, miután a hatályos jog-
szabályok szerint csak ötévente kell 
megújítani a dokumentumokat.

 » BÍRÓ BLANKA

Ú jabb riogatáshoz vezetett a rosszin-
dulatú törvényértelmezés Romániá-
ban. Az önkormányzatok egy része 

már kiküldte a felszólításokat, hogy azok 
a cégek, amelyeknek lejárt a hároméves 
ingatlanfelértékelése, újítsák meg azt, és 
március 31-ig nyújtsák be, ellenkező eset-
ben egész évre emelt ingatlanadót fi zet-
nek. Történt mindez olyan körülmények 
között, hogy a tavaly decemberi törvény-
módosítás alapján a felértékelés érvé-
nyességét három évről öt évre növelték. A 
bizonytalanság onnan adódott, hogy kü-
lönböző módon értelmezték a módosítás 
életbelépésének időpontját.

Debreczeni László adószakértő a Króni-
ka megkeresésére leszögezte, a módosí-
tás már decemberben életbe lépett, tehát 
a vállalkozások, amelyeknek idén esedé-
kes lett volna a hároméves felértékelés 
megújítása, kaptak még két év haladékot. 
Az adószakértő a pénzügyminisztérium-
hoz fordult, ahol megerősítették értelme-
zését. „Végre néhány hetes bizonytalan-
ság után elméletben és gyakorlatban is 
rend lett, tiszta vizet öntöttünk a pohár-
ba” – szögezte le Debreczeni.

Közben a bukaresti sajtó még mindig 
arról ír, hogy nem egyértelmű, életbe 
lépett vagy sem a felértékelések érvé-
nyességét öt évre növelő jogszabály-mó-

dosítás. A Hotnews.ro hírportál tegnapi 
cikkében megszólaltatta Bukarest 1. és 
2. kerületi polgármesteri hivatalainak 
munkatársait, akik úgy értelmezik, még 
a régi törvény van érvényben, kiküldték 
a felszólításokat, és március 31-ig várják 
a jogi személyektől a hároméves felérté-
kelések aktualizált változatát. Igaz, azt is 
elmondták, a helyzet nem egyértelmű, és 
hogy a pénzügyminisztériumtól várják a 
végleges választ.

Pénzéhségtől vezérelt 
törvényértelmezés
 Az adótörvénykönyv értelmében a cégek 
meghatározott időközönként kötelesek 
újraértékeltetni az ingatlanjaikat, és az 
alapján fi zetik a helyi adót. Ha ezt nem 
teszik meg, a helyi önkormányzat dönté-

sének függvényében egész évre akár 40 
százalékkal megemelt adót fi zetnek. Két 
évvel ezelőtt már módosították a jogsza-
bályt, hogy a felértékelést utólag az adott 
évben már nem lehetett elvégeztetni, 
március 31-e, a helyi adó első részletének 
befi zetési időpontja a határidő. Ezért az 
adószakértők, könyvelők mindig fi gyel-
meztettek, hogy a cégek ne mulasszák 
el a felértékelés megújítását, különben 
jelentősen megemelkedik a helyi adójuk.

Debreczeni László felidézte, tavaly de-
cember 21-én jelent meg a 296-os törvény, 
amely mintegy kétszáz pontban módo-
sította az adótörvénykönyvet. Bizonyos 
cikkelyei január 1-jétől léptek életbe, 
több pontja később, illetve vannak benne 
olyan passzusok, amelyeknél nem jelöl-
ték meg az érvénybe lépése időpontját. 

„Ebből indult egy rosszindulatú értelme-
zés, mivel az adótörvény 4-es cikkelye azt 
írja, ha az adótörvénykönyvet törvény-
nyel módosítják, az csak a következő év 
második felétől léphet érvénybe. Ezt az 
értelmezést az ingatlanfelértékelők a 
pénzéhségtől vezérelve indították el” – 
részletezte az adószakértő.

Viszont minden törvény esetében, 
amelyben nem rögzítik a hatálybalépés 
időpontját, az alkotmány előírása érvé-
nyes, miszerint a Hivatalos Közlönyben 
való megjelenése után három nappal 
alkalmazandó. „Az alkotmány a legerő-
sebb törvény, mindent felülír, az adótör-
vénykönyv 4-es cikkelyét is” – húzta alá 
a szakértő.

Bonyodalmakból nem volt hiány
Rámutatott, az ingatlanfelértékelés 
körüli értelmezés tovább bonyolódott, 
mert a felértékelők meggyőzték a fejlesz-
tési minisztériumot, a tárca szakemberei 
pedig január elején kiadtak egy körle-
velet, ami szerint a háromról öt évre 
szóló módosítás csak ez év júliusától 
lép érvénybe, tehát akiknek idén lejár 
a három év nem kapnak haladékot. Az 
önkormányzatok többsége készpénznek 
vette a fejlesztési minisztérium körleve-
lét, elkezdték kiküldeni a felszólításokat 
a cégeknek, hogy március 31-ig tegyenek 
eleget a kötelezettségüknek. Időközben 
a pénzügyminisztérium átiratban tájé-
koztatta a fejlesztési szaktárcát, hogy a 
módosítás december 24-től életbe lépett, 
és a felújítás már nem három, hanem öt 
évig érvényes, a cégek kaptak két év ha-
ladékot. Ennek hatására a fejlesztési mi-
nisztérium január 20-án javította saját 
tájékoztatóját, tehát az önkormányzatok 
is értesülhetnek erről – hangsúlyozta 
Debreczeni László.

Időt nyertek. Két évük van a cégeknek az ingatlanok felértékelésére
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M indössze önköltségi ár alatt tudják 
értékesíteni a burgonyát a gazdák: 

a kilogrammonként 70 banis termelési 
költséghez képest csak veszteségesen, 
mindössze 0,5 lejért képesek értékesíteni a 
krumplit a székelyföldi termelők, annyira 
alacsony az ár. Romfeld Zsolt, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság ügyvezető igazgatója megke-
resésünkre elmondta, legutóbb 2017-ben 
volt ennyire alacsony a burgonya nagybani 
felvásárlói ára, az árszint tavaly ugyaneb-
ben az időszakban lényegesen magasabb, 
1,5 lej volt. A mostani ár még szeptember-
ben, a krumpliszedés idején stabilizáló-
dott, és nem is mozdult el erről az érték-
ről. A gazdák veszteségét csak a különféle 
támogatások ellensúlyozzák valamelyest.

Összetett okok
Az alacsony ár oka többtényezős, a fogyasztói 
szokások megváltozásától kezdve, a krump-
liimport, de még a kényelem is szerepel ezek 
között – sorolta Romfeld Zsolt. A kényelem-
mel kapcsolatban magyarázatként hozzá-
fűzte, hogy manapság a fogyasztók már nem 
vásárolják meg ősszel a télre is elegendő 
mennyiségű krumplit, hanem szükség sze-
rint alkalmanként vásárolnak egy-két kilót. 
Régen – amikor nagy mennyiségeket vásá-
rolt a lakosság és tárolta azt – rövidebb volt a 

vásárlási lánc, és a fogyasztó majdhogynem 
közvetlenül a termelőtől vásárolta meg a 
burgonyát, most viszont a bevásárlóközpon-
tokban szerzik be a – sokszor külföldről im-
portált – burgonyát, a termelői árnál lénye-
gesen drágábban, az árkülönbözetet viszont 
nem a termelő, hanem a kereskedő zsebeli 
be. A szakember becslése szerint a Hargita 
megyei krumplitermesztő gazdák tavalyi 
termésének mintegy 15 százaléka lehet még 
raktáron, azaz nem nagy mennyiség, és – 
mint rámutatott – a helyzet sem olyan rossz,
mint amilyennek a jelenlegi körülmények 
alapján tűnik, ugyanis a mezőgazdaságban 
hosszabb időszak alapján számítják ki azt, 
hogy mennyire volt jövedelmező a munka. 
A vetésforgó ebben az esetben négy év, tehát 
ekkora periódusokra kell  hogy tervezzenek 
a gazdák – magyarázta.

Nőni kezdett a kereslet
„Hároméves viszonylatban nem nevezhető 
rossznak ez a periódus, ugyanis a burgonya-
termesztésben általában három évből egy 
jó, egy közepes és gyenge szokott lenni, a 
mostani, valóban rossz időszak viszont két 
jó év után következett” – értékelte a hely-
zetet hasonlóképpen Török Jenő, a  Hargita 
megyei mezőgazdasági igazgatóság koráb-
bi, nyugdíjba vonult igazgatója, aki maga is 
krumplitermesztő. Sajnos most elég rossz a 
burgonya ára, és mindeddig a kereslet sem 
volt nagy, de úgy tapasztalja, hogy mint-

ha változott volna ez az utóbbi tíz napban: 
gyakrabban érkeznek teherautók más me-
gyékből burgonyáért. Igaz, hogy csak na-
gyon olcsón, 50 baniért lehet nagy tételek-
ben eladni a burgonyát, de még így is jobb, 
mint állati eledelként „elpazarolni”, amire 
korábban, ritkán ugyan, de volt már példa 
– magyarázta a szakember. A jelenlegi ár a 
termelők számára egyébként veszteséges 
lenne, de a gazdáknak egy része kapott tá-
mogatást a koronavírus-járvány következté-
ben elszenvedett kiesések pótlására, ami a 

burgonya esetében kilogrammonként mint-
egy 0,15–0,20 lejt jelent, és ez is kompenzálja 
valamelyest az alacsony felvásárlási ár miat-
ti bevételkieséseiket – mondta Török Jenő, 
aki szerint az utóbbi három év átlaga alapján 
nem is állnak olyan rosszul. Becslése szerint 
egyébként a megye nagy krumplitermesztői, 
illetve a főutak mentén álló gazdaságok már 
eladták burgonyakészleteiknek az 50–60 
százalékát, a félreesőbb falvakban tevékeny-
kedő gazdáknál pedig a tavalyi termésnek 
mintegy 50 százaléka állhat még raktáron.

Drágább volt megtermeszteni a krumplit, mint amennyiért el lehet adni

Vetésforgó. Hároméves viszonylatban nem nevezhető rossznak a mostani periódus
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