
• Módosítani fogja az 
Új otthon hitelprogramot 
egy új kormányhatározat, 
amelynek értelmében a 
programban megvásá-
rolt ingatlanokra a köl-
csön teljes futamidejére 
biztosítást kell kötni. 
A kormány ugyanakkor 
arról is döntött, hogy idén 
mekkora összeget szán a 
programra.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A bankhitel teljes futamide-
jére biztosítást kell kötniük 
ingatlanjukra azoknak a 

kedvezményezetteknek, akik az Új 
otthon program keretében vesznek 
fel kölcsönt – ezt írja elő a kabinet 
által nemrég elfogadott kornányha-
tározat, amely a Hivatalos Közlöny-
ben való megjelenését követően lép 
hatályba. A hitelből vásárolt ingat-
lanra a biztosítás megkötése ugyan 
jelenleg is kötelező, mostanáig 
azonban nem szabályozták pon-
tosan, hogy ezt mennyi időre kell 
megkötni. Az új kormányhatározat 
most a futamidő teljes periódusára 
előírja a biztosítási kötelezettséget.

A lakás értékét, amely befolyá-
solja a biztosítás összegét, a biztosí-
tótársaságnak kell megállapítania, 

ez azonban nem lehet kisebb, mint 
amekkora értékre becsülte az in-
gatlant korábban a hitelt kibocsátó 

pénzintézet. Azt, hogy a biztosítás-
nak milyen károkat kell lefednie, 
szintén a hitelt nyújtó banknak kell 
majd meghatároznia. Az Új otthon 
programra vonatkozó 2009/717-es 
kormányhatározat azt is előírja, 
hogy amennyiben a kedvezménye-
zett nem tesz eleget ennek az elő-
írásnak, a hitelkibocsátó intézmény 
saját költségére is megkötheti – de 
erre nem kötelezik – a biztosítást, 
ennek értékét pedig utólag behajt-
hatja az ügyféltől.

A kormány által most elfogadott 
határozatban ugyanakkor az is sze-
repel, hogy 2021-ben 1,5 milliárd lej 
lesz az Új otthon program pénzke-
rete, azaz ekkora összegre vállal 
garanciát az állam azon hitelinté-
zetek számára, amelyek részt vesz-
nek a programban, és amelyek ezt 
az összeget magánszemélyeknek 
nyújtható kedvezményes ingatlan-
kölcsönre fordítják.

Az állami lakáshitelprogramot 
tavaly nevezték át Új otthon prog-

rammá, azelőtt Első otthon néven 
működött. A módosított program 
keretében bizonyos feltételek mel-
lett immár olyan magánszemélyek 
is igényelhetnek kedvezményes 
ingatlanhitelt, akik már rendelkez-
nek saját lakással. Ebbe a kategó-
riába azok tartoznak bele, akiknek 
meglévő ingatlanja nem nagyobb 
mint 50 négyzetméter. Ezenkívül 
növelték a maximális összeget, 
amely a programban hitelként fel-
vehető.

Új otthon program: a futamidő 
teljes periódusára kötelezővé 
teszik a lakásbiztosítást
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A z adóhatóság keretében műkö-
dő Adócsalás Elleni Főigazga-

tóságot (DGAF) érintő joghézagot 
szeretnének korrigálni egy közvitára 
bocsátott rendelettervezettel. Ennek 
értelmében a főigazgatóság az eddig 
alkalmazott meghívás helyett im-
már felszólítást küldhetne azoknak 
a vállalkozásoknak, amelyek tevé-
kenységével kapcsolatban vizsgá-
lódik. A felszólítás fi gyelmen kívül 
hagyása pedig lényegesen draszti-
kusabb büntetést eredményezne, 
mint a meghívás mellőzése.

Szigorítanák az Adócsalás Elleni 
Főigazgatóság (DGAF) felszólításának 
fi gyelmen kívül hagyása miatt ki-
szabható büntetést azon vállalkozók 
esetében, akik elmulasztják az adó-
hatóság ellenőrző szervének (DGAF) 
rendelkezésére bocsátani a pénzügyi 
ellenőrzés elvégzéséhez szükséges 
cégdokumentumokat. Egy közvitára 
bocsátott rendelettervezet hat év letöl-
tendő börtönbüntetésre módosítaná a 
szóban forgó mulasztásért kiszabható 
büntetés maximumát. 

A tervezet – amelyet az ANAF 
elnökének kell elfogadnia, majd a 

Hivatalos Közlönyben való publi-
kálása után léphet hatályba – gya-
korlatilag egy új eljárást vezetne be, 
melynek alapján a DGAF a helyszíni 
ellenőrzések után immár felszólí-
tást küldhetne a vizsgálat alá vont 
vállalkozásoknak, arra utasítva 
azokat, hogy az ellenőrzéshez szük-

séges céges iratokat mutassák be a 
főigazgatóságon. Jelenleg a felügye-
lők gyakorlatilag csak egy meghívót 
küldhetnek a vállalkozóknak, amit 
a tapasztalat alapján sokan fi gyel-
men kívül hagynak. A DGAF ebben 
az esetben értesítheti a vádhatósági 
szerveket a „meghívás” elutasításá-

ról, ez azonban gyakran szintén kö-
vetkezmények nélkül marad, éppen 
azért, mert az érintett vállalkozó 

nem egy hatósági felszólítást, ha-
nem egy meghívót hagyott fi gyelmen 
kívül. Az adócsalás visszaszorítását 
célzó 2005/241-es törvény ugyanis 
tartalmaz egy cikkelyt, amelynek ér-
telmében a vizsgált vállalkozásnak 
a felszólítás kiküldésétől számított 
15 napon belül kötelessége bemu-
tatni a kért okiratokat, a DGAF-nek 
azonban egyelőre nincs törvényes 
lehetősége ilyen felszólítást kikülde-
ni. A mostani rendelettervezettel így 
gyakorlatilag egy joghézagot kíván-
nak korrigálni. 

A tervezet alapján a főigazgató-
ság a továbbiakban előbb egy meg-
hívót küldene a vállalkozásnak, ha 
pedig az nem reagál a megkeresés-
re, felszólítást küldenének neki. 
Ha ennek sem tesz eleget, akkor a 
2005/241-es törvény értelmében jár-
hatnak el ellene. Jelenleg a DGAF 
meghívójának fi gyelmen kívül ha-
gyásáért 6 ezertől 27 ezer lejig ter-
jedő pénzbírságot kaphatnak az 
érintettek, amennyiben az általuk 
elkövetett törvénysértés nem mi-
nősül bűncselekménynek.

Sz. I.

Meghívás helyett felszólítás

A DGAF-nek egyelőre nincs 
törvényes lehetősége a vizsgálat 
alá vont cégek szigorúbb 
„megszólítására”. Ezen 
változtatnának
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Biztosítás  a teljes futamidőre
A kormány 1,5 milliárd lejt szán idén kedvezményes lakáshitelre az Új otthon programban

Azt, hogy a biztosítás-
nak milyen károkat kell 
lefednie, a hitelt nyújtó 
banknak kell majd meg-
határoznia.




