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S Z É C H E LY I S T VÁ N

D öntéshozó kamaraként el-
fogadta múlt héten a képvi-
selőház a tűzifára kivetett 

áfa 19-ről 5 százalékra történő csök-
kentését, miután korábban a parla-
ment pénzügyi bizottsága elfogadta 
a javaslatot. Az intézkedés több 
mint 2,7 millió vidéki háztartást 
érinthet kedvezően, ami az összes 
vidéki háztartás 85 százalékát teszi 
ki, derül ki a törvénykezdeménye-
zés indoklásából, amelyben arra is 
kitérnek, hogy országszerte 3,5 mil-
liónál is több háztartásban fűtenek 
fával, ez pedig az összes háztartás 
45 százalékát jelenti.

Kiegyensúlyozottabbá válik 
a kereskedelem

December elsejétől a tűzifa áfája ter-
mészetes és jogi személyek esetében 
is 19-ről 5 százalékra csökken, és 
szükség is volt erre az intézkedésre, 
egyrészt azért, mert az elmúlt egy-
két évben nagyjából megduplázódott 
a tűzifa ára, másrészt azért, mert az 
elektromos áram és a gáz esetében is 
történtek költségcsökkentő intézke-
dések – mondta el megkeresésünkre 
Miklós Zoltán háromszéki RMDSZ-es 
parlamenti képviselő, a parlament 
pénzügyi bizottságának tagja. Na-
gyon fontos, hogy a tűzifa áfájának 
csökkentése a természetes és jogi 
személyekre egyaránt érvényes, 
hangsúlyozta a képviselő, elmagya-

rázva ennek gyakorlati hasznát is. 
Egy tűzifa-kereskedő eddig minden 
esetben a jogi személyt választotta, 
ha azonos árajánlatot kapott egy jo-
gi, illetve egy természetes személy-
től, ugyanis a fordított adózásnak 
köszönhetően a jogi személlyel való 
kereskedelem után nem kellett befi -
zetnie az adót. Ha például 200 lejért 
adott el egy űrméter fát, a fordított 
adózásnak köszönhetően nem kellett 
befi zetnie a tranzakció után a 38 le-
jes áfát, a vevő – tehát a másik jogi 
személy – pedig nem igényelte azt 
vissza az államtól. Ha viszont a ke-
reskedő természetes személynek ad-
ta el a fát, akkor nem mentesülhetett 

az áruforgalmi adó befi zetésének kö-
telezettsége alól. „Ha tehát – ezzel a 
példával élve – egy tűzifa-kereskedő-
nek volt 200 lejes ajánlata, az egyik 
egy jogi személytől, a másik pedig 
egy természetes személytől, akkor ő 
mindig a jogi személyt választotta, 
mert neki jobban megérte” – fogal-
mazott Miklós Zoltán. Az áfacsök-
kentés eredményeként viszont mini-
málisra csökkent a különbség a két 
tranzakció között, így kiegyensúlyo-
zottabb lesz a tűzifa-kereskedelem, 
és vásárlóként kevésbé kerülnek 
hátrányos helyzetbe a természetes 
személyek – magyarázta a képviselő. 
Kitért ugyanakkor arra is, hogy ha-

sonlóképpen lesznek haszonélvezői 
az intézkedésnek az áfát nem fi zető 
jogi személyek, például sok községi 
iskola, orvosi rendelő és akár vidéki 
kórházak is, ahol fával fűtenek.

Számlamentes adásvételek 
esete

Arra a kérdésünkre, miszerint a 
tűzifa-kereskedelemben gyakran 
előforduló számlamentes adásvé-
telek miatt megtörténhet-e, hogy 
meg sem jelenik majd a végfel-
használói árban az áfacsökkentés 
mértéke, Miklós Zoltán elmondta, 
egy normális gazdaságban ennek 
nem volna szabad megtörténnie, 
és igaz ugyan, hogy a romániai 
gazdaság nem mindig normális eb-
ből a szempontból sem, nem hiszi, 
hogy ez a jelenség hangsúlyosan 
érvényesülni fog – az ilyen cégek 
szerinte nem tudnak hosszú távon 
megmaradni a piacon.

Jelentősen drágult idén is

Remélhetőleg megjelenik a tűzifa 
árában az áruforgalmi adó mér-
tékének csökkenése, noha ezzel 
párhuzamosan drágulás is történt, 
történik – derült ki egy erdőmér-
nök által elmondottakból. András 
Róbert, a Zetelaka–Libán Magán 
Erdőgondnokság vezetője megke-
resésünkre kifejtette, az energiaá-
rak növekedése miatt már megdrá-
gult a tűzifa, az üzemanyag árának 
emelkedése is növeli a kitermelési 
költségeket, és ez szintén megje-
lenik a fa árában. Továbbá a gáz 
drágulása miatt azokban a háztar-
tásokban, ahol még nem szerelték 
le a fás kazánokat, visszatérnek a 
fatüzelésre, emiatt megnő a keres-
let, ez pedig szintén a tűzifa drágu-
lását eredményezi – magyarázta az 
erdőmérnök. Idén a kezdeti 
180–220 lejes űrméteren-
kénti piaci ár már 250–300 
lejre nőtt az említett körül-
mények miatt, de Székely-
földön országos viszonylat-
ban még mindig olcsó a tűzifa, az 
ország déli részén az 500 lejt is el-
éri az ára – számolt be értesülései 
alapján András Róbert. „Remélem, 
hogy tovább már nem fog nőni az 
ára, de ez nem tudható előre, mert 
olyan tényezők befolyásolják, ami-
ket nem lehet előre megjósolni. At-
tól is függ majd, hogy mekkora lesz 
a kereslet, de attól is, hogy meny-
nyire hosszú és hideg lesz a tél. Ha 
hosszú és kemény tél lesz, akkor 
valószínűleg drágulni fog” – fogal-
mazott az erdőmérnök. Az ellátás-
sal szerinte ebben a térségben nem 
lesz gond, ugyanis itt jellemzően a 
közbirtokosságok jog formájában 
biztosítják a tűzifát a helybéli la-
kosságnak, illetve a városon élők 
is jórészt így szerzik be a fát vidéki 
rokonaik által.

Tüzelő majdnem áfamentesen
Az áfacsökkentésnek köszönhetően olcsóbban és könnyebben juthat tűzifához a lakosság

A kereskedőknek eddig jobban 

megérte jogi személyek nek érté-

kesíteni a fát. Az áfacsökkentés 

javíthat a helyzeten 
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N agyobb esőzésekkor rendsze-
rint kiönt a máréfalvi Medve-

nyelv patak, amely átla-
gosan húsz háztartásban 
okoz gondokat. Kovács 
Imre helyi polgármester 
szerint a Cekend-tetői út 
mentén lévő – Székely-
udvarhely adminisztratív 
területén áthaladó –, igen-

csak mély árok okozza a problémát, 

amely nagy mennyiségű vizet szállít 
az említett patakba. A mezőgazdasá-
gi végzettséggel rendelkező elöljáró 
úgy véli, hogy éppen ezért meg kell 
csapolni az árkot, hiszen a benne 
lévő víz huszonöt százaléka gond 
nélkül elterül a környező legelőkön.

Megszületett a megoldás

Kovács a székelyudvarhelyi önkor-
mányzat júniusi soros ülésén adott 
hangot elképzelésének, ám ezt meg-
lehetősen negatívan fogadta akkor 
a szintén jelen lévő Gálfi  Árpád pol-

gármester. Később azonban javult a 
helyzet, a városvezető már nyitottsá-
got mutatott a gondok elhárítására, 
csupán időt kért, hogy kellőképpen 
megvizsgálhassák a helyzetet. Ez 
meg is történt, így hamarosan meg-
született a javaslat, miszerint be kell 
tömni az árkot annyira, hogy csak 60 
centiméter mély maradjon – tudtuk 
meg Kovács Imrétől. Ezáltal szerinte 
gyakorlatilag éppen az ő elképzelése 
valósul meg, hiszen a plusz vízmeny-
nyiség így más utakon fog távozni 
a Cekend-tetőről. Remélhetőleg így 
megszűnnek vagy legalábbis lénye-
gesen csökkennek az árvízgondok 
a községben. Miután mindkét fél 

írásban is elfogadta a megoldást, el 
is kezdődött a munka. A helyszínen 
azt tapasztaltuk, hogy egy szaka-
szon már sikerült betömni az árkot, 
és máshol is kijelölték a megfelelő 
mélységet. Zörgő Noémi, Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatalának 

szóvivője is megerősítette lapunk-
nak az egyezséget. Mint mondta, 
a városvezetés számára is fontos, 
hogy jól együtt tudjanak működni 
a környező vidéki önkormányzatok-
kal a problémák megoldása, illetve a 
közös fejlődés érdekében.

Csökkentik a Cekend-tetői árok mélységét, így előznék meg az árvizeket

• December elsejétől 19-ről 5 százalékra csökken a tűzifa áruforgalmi adója (áfa). 
Az árcsökkenés mellett egy másik járulékos haszna is lesz az intézkedésnek a ter-
mészetes személyek számára: nem kerülnek hátrányba a jogi személyekkel szem-
ben a téli tüzelő beszerzésekor. Eközben az általános drágulás a fakitermelést is 
érinti, így az általunk megkérdezett erdőgazdálkodási szakember szerint kérdéses, 
hogy az áfacsökkentés mértéke érezhető lesz-e a tűzifa árában.

• Megegyezett Máréfalva és Székelyudvarhely veze-
tősége, hogy a városi önkormányzat csökkenti annak a 
Cekend-tetői ároknak a mélységét, amely heves eső-
zésekkor árvízgondokat okoz a községben. Már el is 
kezdődtek a munkálatok a helyszínen.

Elkezdődött az árok betömése 

a vízhozam csökkentése érdekében
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