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Továbbra is lehetőségük van 
a vállalkozásoknak arra, hogy 
amennyiben adósságuk van az 
állam felé, kérjék a felosztott 
törlesztést. A pénzügyminiszter 
szerint két célt is elérnek: támo-
gatják a cégeket és ösztönzik az 
adóbefi zetési kedvet. A lapunk 
által megszólaltatott adószakér-
tő azt tanácsolja, a vállalkozók 
mindenképp éljenek a lehető-
séggel, hogy elkerüljék a végre-
hajtást, számláik zárolását.

 » BÍRÓ BLANKA

A pénzügyminisztérium újabb 
hat hónappal meghosszabbí-
totta az egyszerűsített átüte-

mezési lehetőséget a tavaly március 
óta – tehát a szükségállapotban és a 
jelenleg is tartó veszélyhelyzetben – 
felhalmozott adóhátralék felosztott 
befi zetésére. Ez a lehetőség még ez év 
szeptember 30-ig kérhető. „Az átüte-
mezés intézménye létezik, az eljárás 
benne van az adóügyi eljárási tör-
vénykönyvben, viszont a most meg-
hosszabbított lehetőség ahhoz képest 
leegyszerűsített, mindössze egy ké-
rést kell benyújtani, és az elbírálás 
is rövidebb ideig tart” – írta minap 
közzétett Facebook-bejegyzésében 
Alexandru Nazare pénzügyminiszter. 
Arra is kitért, fi gyelembe veszik, hogy 

a cégek a nehézségekkel küzdenek a 
rendelkezésre  álló készpénz tekinte-
tében, így ebben az esetben az állam 
lemond a garanciáról.

Az adószakértő azonban rámuta-
tott, az általánosan érvényes átüte-
mezési  módszertan szerint ha példá-
ul egy cég 100 ezer lejes adóhátralék 
törlesztésének felosztását kérte, az 
összeget ingatlannal vagy ingósággal 
kellett garantálnia, a járvány idősza-
kában felhalmozott adóelmaradásra 
viszont ezt nem kérik. További köny-
nyítés, hogy arra az adóhátralékra, 

amelynek átütemezését kérik, felfüg-
gesztik a végrehajtást.

A pénzügyminiszter beszámoló-
ja szerint ez év március 30-ig 55 950 
kérést iktattak összesen 11,95 milli-
árd lejes adóhátralék átütemezését 
kérték a cégek. Ebből 47 014 kérést 
jóváhagytak, ezek alapján 10,76 
milliárd lejes adósság átütemezését 
tették lehetővé, ez a teljes összeg 90 
százaléka. Az adófi zetők 1673 kérést 
visszavontak, 6098-at a hatóságok 
visszautasítottak, és további 1186 
elemzése még folyamatban van. Ale-

MÉG CSAKNEM HAT HÓNAPIG IGÉNYELNI LEHET A JÁRVÁNY IDŐSZAKÁBAN FELHALMOZOTT ADÓHÁTRALÉK ÁTÜTEMEZÉSÉT

Mentőöv a cégeknek és az államkasszának

Megéri lépni. Nemcsak az adóhátralékot, a késedelmi kamatot vagy legalább egy részét is eltörölhetik

Az elektromos autók eladásai elérték a 414 eladott példányt, ami 52,2 százalékkal haladja meg
a 2020 első negyedévében regisztrált szintet
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xandru Nazare közölte, ezt a köny-
nyítést kérte a legtöbb vállalkozó, 
a lehetőséggel valójában két célt 
is elérnek, támogatják a cégeket, 
hogy a válságban ne maradjanak 
pénz nélkül, másrészt ösztönzik 
az adóbefi zetési kedvet is, hiszen 
ha részletekben is, de befi zetik az 
államkasszába az elmaradásokat.

Debreczeni László szerint va-
lószínűleg azért hosszabbították 
meg az egyszerűsített átütemezés 
lehetőségét, mert még mindig nem 
élt mindenki vele, akinek szüksége 
van rá. Az adószakértő arra biztatja 
a vállalkozókat, akinek elmaradá-
sa van, mindenképpen kérje a fel-
osztott törlesztést, hogy elkerülje a 
végrehajtást, a számlái zárolását. 
„Ha valaki adóhátralékot halmo-
zott fel, és azt törleszteni akarja, 
mindenképpen forduljon szakem-
berhez, mert több lehetőség van 
arra, hogy akár késedelmi kamatok  
egészét, vagy legalább egy részét is 
eltöröljék. Öt törvény adta lehető-
ség van arra, hogy a kamatok egy 
részét elengedjék, ez egy összetett 
szabályozás, ezért szakember se-
gítségével lehet megtalálni a mód-
szert” – fejtette ki az adószakértő. 
Mint rámutatott, már előfordult, 
hogy a vállalkozó törlesztette az el-
maradásait, utólag kiderült, hogy 
a kamatok egy részét is eltörölték 
volna, ha megtesz bizonyos lépé-
seket, de ha már kifi zette a hátralé-
kot, ez a lehetőség „elúszott”.

 » Debreczeni 
László szerint va-
lószínűleg azért 
hosszabbították 
meg az egysze-
rűsített átüteme-
zés lehetőségét, 
mert még mindig 
nem élt minden-
ki vele, akinek 
szüksége van rá. 

 » BÁLINT ESZTER

Csaknem 2500 hibrid- vagy elektro-
mos autót értékesítettek Románi-

ában az idei év első három hónapjá-
ban, ami 65 százalékkal haladja meg 
az előző év azonos időszakában re-
gisztrált szintet – derül ki a Romániai 
Autógyártók és -importőrök Egyesüle-
tének (APIA) friss statisztikáiból. Az 
adatsorok szerint az idei első negyed-

évében a zöldautók piaci részesedése 
elérte a 12,2 százalékot a tavalyi 5,5 
százalék után.

A 2020. március végi adatokhoz vi-
szonyítva az idei első három hónap-
ban a full hibrid bizonyult a legnép-
szerűbbnek, az 1722 eladott egység 
éves összevetésben 58,6 százalékos 
növekedést jelent. Plug-in hibridből 
360 egység talált gazdára, 132,3 száza-
lékkal több, mint egy évvel korábban, 

miközben az elektromos autók eladá-
sai elérték a 414 eladott példányt, ami 
52,2 százalékkal haladja meg a 2020 
első negyedévében regisztrált szintet.

A 100 százalékban elektromos autók 
közül a Volkswagen örvendett a legna-
gyobb népszerűségnek 123 egységgel, 
majd a Peugeot (47), a BMW (40), a 
Renault (34), a Hyundai (27), a Mini 
(24), a Nissan (20), a Mazda (18), az 
Opel (14) és a Škoda (13) következett. 
A full hibridek körében fölényesen ve-
zet a Toyota 1422 eladott egységgel. Az 
eladási listán találjuk meg a Hyunda-
it (178), a Fordot (44), a Lexust (36), a 
Hondát (15), a Renault-t (14), a Subarut 

(9), a Kiát és a Suzukit (2–2). A 2021.  
január–március időszakban eladott 
plug-in hibridek körében eközben az 
első helyen a Volvót találjuk (73), majd 
a Mercedes-Benz (70), a BMW (59), a 
Renault (47), a Mitsubishi (23), a Ford 
(22), a Porsche (13), a Škoda (8), a Mini 
és a Volkswagen (7–7) következett.

Az APIA statisztikái szerint idén 
márciusban 827 zöldautó talált gazdá-
ra, ami 0,60  százalékkal haladja meg 
az egy hónappal korábban jegyzett 
szintet, de az egy hónap alatt értéke-
sített hibrid- és elektromos autók piaci 
részesedése a februári 12,1 százalékról 
10,7 százalékra zsugorodott.

Menő a zöldautó Romániában, a hibrid a legnépszerűbb

 » A 100 száza-
lékban elektro-
mos autók közül 
a Volkswagen 
örvendett a 
legnagyobb nép-
szerűségnek 123 
egységgel.

Úgy tűnik, talpra áll az autópiac az Európai Unióban

Meredek ütemben emelkedett a forgalomba helyezett új személyautók 
száma az Európai Unióban márciusban, a piac talpra állni látszik az egy 
évvel ezelőtti összeomlásból, amikor a koronavírus-járvány miatti szigorú 
korlátozások és súlyos bizonytalanságok megroppantották az értékesítést. 
Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) friss jelentése szerint az EU 27 
tagállamában 1 millió 62 ezer 446 személygépjárművet helyeztek forgalomba 
márciusban, 87,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az emelkedés 
a rendkívül alacsony bázisadatra vezethető vissza, ugyanis tavaly márci-
usban 55,1 százalékkal kevesebb, mindössze 567 ezer új jármű került ki az 
utakra. Az Európában tavaly elsőként karanténba kerülő Olaszországban nőtt 
a legnagyobb mértékben, 497 százalékkal a tulajdonosának átadott új autók 
száma idén márciusban, de a négy legnagyobb piac közül három számjegyű 
emelkedést mutattak ki Franciaországban (191,7 százalék) és Spanyolország-
ban (128,0 százalék) is. A német piacon jóval szerényebb, de így is jelentős, 
35,9 százalékos volt a növekedési ütem. Az Európai Uniót, Nagy-Britanniát, 
valamint Svájcot, Norvégiát és Izlandot együttvéve márciusban 62,7 száza-
lékkal, az első negyedévben pedig 0,9 százalékkal nőtt a forgalomba helye-
zett új személyautók száma. Ebben az országcsoportban a gyártók közül a 
piacvezető Volkswagen-csoport márciusban 45,9 százalékos növekedést, de 
az első negyedévben még 3,8 százalékos csökkenést ért el. A luxusautó-gyár-

tók közül a BMW 42,6 százalékos, a rivális Daimler pedig 10,7 százalékos 
növekedést tudott elkönyvelni márciusban.




