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RÖVIDEN

Kétkedve várják 
a reformokat
B ud apes t (m ti) -  Az idei 
évre tervezett 5-6 száza
lékos GDP-arányos 
költségvetési többlet 
mellett a kormánynak 
gazdaságpolitikai 
szempontból nehéz lesz 
strukturális reformokat 
elfogadtatnia a lakos
sággal -  mondta D ie t 
m a r H o rn u n g , a 
Moody's Investments 
alelnöke az Amerikai 
Kereskedelmei Kamara 
(AmCham) budapesti 
rendezvényén. Az alel
nöke kifejtette: Magyar- 
ország kis, nyitott gaz
daság, ami azt jelenti, 
hogy az ország gazdasá
gi kilátásai, fejlődése 
végső soron az európai 
gazdasági események 
függvénye.

Ösztöndíjat
alapítanak
T a tabá nya  (m ti) -  A  ta
tabányai Modem Üzleti 
Tudományok Főiskolá
ja  az OTP Bankkal 
együttműködve szep
tembertől ösztöndíjjal 
támogatja az intézmény 
tíz legtehetségesebb 
hallgatóját -  közölte 
tegnap a főiskola rekto
ra. H a jtó  Já n o s  el
mondta, hogy az OTP 
havonta 30 ezer forinttal 
támogatja az ösztöndí
jasokat. A  lehetőséggel 
azok élhetnek, akik 
szeptemberben kezdik 
meg tanulmányaikat a 
főiskolán. Az ösztöndíj
ra a hallgatóknak pá
lyázniuk kell.

Hajtó János rektor üd
vözli a kezdeményezést

„Kikérik" a 
fogyasztóvédők
B ud apes t (m ti) -  A  Pénz
ügyi Szervezetek Á lla 
m i Felügyeletéhez 
(PSZÁF) fordulnak a fo 
gyasztóvédők a bankadó 
áthárítása miatt -  jelen
tette egyik legnagyobb 
szervezetük. A  Pénzügyi 
Szervezetek Á llam i Fel
ügyeletéhez fordul a Fo
gyasztóvédelmi Egyesü
letek Országos Szövet
sége (FEOSZ), mert a 
beérkező panaszok sze
rint egy magyarországi 
bank a fogyasztók hát
rányára kezdeményezte 
lakossági- és bankkár
tya-kondícióinak, vala
m int a számlacsomagok
ra vonatkozóan megkö
tött szerződéseinek mó
dosítását. A  szövetség 
azért keresi meg a felü
gyeletet, hogy az vizs
gálja meg, a bank fenti 
magatartása megfelel-e a 
vonatkozó törvényi előí
rásoknak.

Adóreform, helyben is
ÚJDONSÁG

S z é k e s fe h é rv á r-  A város 
ú tja inak te ljes fe lújításá
ra fordítja  az önkor
mányzat azt a plusz
pénzt, amelyre a vá lla l
kozásokra kivetendő 
építm ényadó bevezeté
sével tesz szert.

Adóreformot jelentett be 
C s e r-P a lk o v ic s  A n d rá s , Szé
kesfehérvár polgármestere 
kedden egy sajtótájékoztatón. 
A  március elsejétől esedékes, 
a helyi önkormányzati adókat 
érintő változások annak az 
útalapnak a feltöltését szol
gálják, amelynek létrehozását 
még a múlt héten jelentette be 
a polgármester.

Az alapvető változást az 
építményadó tervezett beve
zetése jelenti. Fontos, hogy az 
új önkormányzati adónem k i
vetése nem érinti a magánsze
mélyeket. Az építményadó -  
célzott és'sávos voltánál fog
va -  nem érinti egyformán a 
vállalkozásokat sem. Az új 
adónem kivetése elsősorban 
azon vállalkozásokat célozza, 
amelyek az iparűzési adóról 
szóló szabályozás értelmében 
ugyan jogszerűen, ám valódi 
súlyuknál mégiscsak kisebb 
mértékben vállaltak szerepet 
eddig a közteherviselésből. 
Az építményadó mértéke ma
ximum száz négyzetméter 
hasznos alapterületig egysé
gesen évi nulla forint. Száz 
négyzetméter felett -  a száz 
négyzetmétert meghaladó 
alapterület után -  négyzetmé
terenként évi 100 forint. Há
romszáz négyzetméter felett 
-  a 300 négyzetmétert megha
ladó alapterület után -  négy
zetméterenként évi 700 forint. 
Ettől az adómértéktől ázon-

Bevezetik az építményadót, de kevesebben fizetnek iparűzési adót

A Mártírok útjának teljes szélességben történő felújítására sem ad pénzt az unió, a város pedig nem szeretne erre újabb hitelt felvenni

ban eltérések is, lesznek. Ver
senyképességük megőrzése 
érdekében a termelő vállalko
zások jelentős könnyítést kap
nak: esetükben az építmény
adó a száz négyzet- 
métert meghaladó 
alaptérület felett -  tr 
100 négyzetmétert 
meghaladó alapterü
let után -  négyzetmé
terenként évi 50 fo 
rint. A  kereskedelmi 
vállalkozások eseté
ben ugyanakkor az építmény
adó 900 négyzetméter felett -  
a 900 négyzetmétert meghala
dó alapterület után -  négyzet- 
méterenként évi 1450 forint -  
tűnik k i a tájékoztatón kiosz

tott írásos anyagból. Az adó
reform egy másik elemét je 
lenti, hogy megközelítőleg öt
ezer kisvállalkozás számára 
megszűnik az iparűzési adó

fizetésének kötelezettsége -  
jelentette be Cser-Palkovics 
András. Ugyanakkor tovább
ra sem vet k i a megyeszékhely 
önkormányzata kommunális 
adót.

A márciustól esedékes 
változások nem érintik 
a magánszemélyeket

Az építményadó bevezeté
se az igazságosabb közteher
viselést célozza -  hangsú
lyozta a polgármester. K ive
tése által elterjedt gyakorlatot 

honosít meg a fehér
vári önkormányzat is. 
Hazánk 23 megyei 
jogú városából 21 ese
tében ugyanis már ko
rábban bevezették az 
építményadót -  tűnt ki 
B ó k a  V ik to r  jegyző 
szavaiból. Ráadásul 

több településen az építmény
adó alanyai között ott találha
tók a magánszemélyek is, el
lentétben Székesfehérvárral. 
Itteni mértéke pedig -  az ösz- 
szehasonlítás alapján -  méltá

nyosnak mondható. Az adóre
form elsődleges célja -  m i
ként már utaltunk rá -  annak 
az útalapnak a feltöltése, 
amelynek létrehozására a 
múlt héten, Székesfehérvár 
önkormányzata által meghir
detett Saára Gyula-program 
keretében kerül sor. Az úta
lapba befolyt pénz segítségé
vel több fontos, nagy forgal
mú utat anélkül újíthat fel az 
önkormányzat, hogy újabb 
hitelfelvételbe vemé magát -  
tűnt k i a polgármester szavai
ból. A  Mártírok útja, a Béla út, 
a Fiskális út, valamint a Budai 
egy része olyan központi 
gyűjtőút, amely érintett a csa
tornaépítésben, ugyanakkor a

felbontott útszakaszoknak 
csak úgynevezett sávos hely
reállítását támogatná az unió. 
Azaz, csak a csatorna nyom
vonalán történő helyreállítást, 
és nem az út teljes szélességé
ben történőt.

A  polgármester -  mint ar
ról a tájékoztatón beszámolt-  
hétfőn a Párbeszéd Tanácsa 
keretében már egyeztette a 
tervezett adóreformot a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara vezetésével,vala
mint a kiemelt adózókkal is. A  
város költségvetésének beter
jesztéséig -  ez Cser-Palko
vics András szavai szerint 
február végén várható -  a pol
gármester további egyezteté
seket tervez a kamarai tagok
kal, és levélben tájékoztatja az 
építményadó által várhatóan 
leginkább érintett cégeket. Az 
elöljáró a költségvetésről 
egyébként a közgyűlést alko
tó pártokkal, illetve a városa
tyákkal is konzultál -  hang
zott el.

Annak érdekében, hogy 
minden érintett választ kap
hasson az esetleges kérdései
re, mindent elkövet a polgár- 
mesteri hivatal adóirodája -  
hangsúlyozta a jegyző. Ha 
kell, akár a nyitva tartást is 
meghosszabbítják -  ígérte. 
Ugyanakkor hozzátette: nem 
tartja bonyolultnak az épít
ményadót.

Semmiképpen nem lenne 
szerencsés, ha az építmény
adót esetleg ingatlanadóként 
próbálná bárki is feltüntetni -  
húzták alá a Hiemer-házban 
tartott keddi tájékoztatón. Ez 
ugyanis abszolút félreértel
mezése lenne a dolognak. 
Hiszen az építményadó hatá
lya alól a vállalkozók eseté
ben is mentesül minden olyan 
ingatlan, ami nem üzleti célt 
szolgál.

további képek, információk
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Érdemes lesz sietni
Hogyan kaphatom meg leghamarabb az szja-visszatérítést?

Zsebpénzt bankszámlára?
Nem  növekedett meg a bankügyfelek száma 2010-ben

A mai fiataloknak néha előbb van kártyájuk, mint zsebpénzük

F e jé r m egye  (ki) -  Gyak
ran m erül fel a kérdés, 
ha az adózótó l levont 
személyi jövede lem 
adó-előleg és az adózó 
által év közben befize
te tt adóelőleg összege 
több , m in t az adófizeté
si kötelezettség, hogyan 
lehet azt a leghamarabb 
visszakapni?

A  kérdésre lapunknak a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(N A V) szakértői válaszoltak.

A  munkáltató, kifizető 
részére március 20-áig ren
delkezésre bocsátott igazolá
sok alapján május 20-áig tör
ténik az adó-megállapítás, ha 
a munkavállaló munkáltatói, 
k ifizetői adó-megállapítást 
választott. Az adóévre megál
lapított adó és a levont adóelő
leg különbözetét a munkáltató 
a számára előírt legközelebbi 
kifizetéssel együtt, de legké
sőbbjúnius 20-áig fizeti visz- 
sza dolgozója részére.

Annak az adózónak, aki az 
egyszerűsített bevallás lehe
tőségével élt, az adóhatóság 
április 30-áig állapítja meg az 
adó alapját, az adót, és termé
szetesen a visszatérítendő

A személyi jövedelem
adó-bevallásban meg 
kell, hogy jelö lje az adó
zó, az összeget egészben 
vagy részben visszakéri. 
Ennek a jelölésnek hiá
nyában az adóhatóság az 
adókülönbözetet nem 
utalja ki. Rendkívül fon
tos az is, hogy a postázási 
cím,vagy az adózó nevére 
szóló pénzforgalmi bank

adót is. Ez az időpont vonat
kozik a postai úton, illetve az 
elektronikus úton történő köz
lésre is. Az adózó az egysze
rűsített bevallást aláírásával 
május 20-áig visszaküldi, az 
adóhatósághoz történő visz- 
szaérkezéstől számított har
minc napon belül történik az 
adókülönbözet utalása. Ab
ban az esetben, ha az adóható
ság által számított adatokkal 
nem ért egyet az adózó, javí
tott adatokkal újra meg kell, 
hogy kapja az egyszerűsített 
bevallást. Ekkor már a módo
sított bevallásról szóló értesí
tés kézhez vételétől számító
d ik a harminc nap a visszauta
lásnál.

számlaszám hibátlanul 
szerepeljen az adóbeval
láson a kiutalási igény 
bejelölése esetén. Erre 
azért is nagy szükség van, 
hogy ne legyen szükség 
az adózóval folytatandó 
személyes egyeztetésre, 
mert az is nagyban hát
ráltatja a folyamatot -  
hívják fel a figyelmet az 
adóhatóság munkatársai.

A  magánszemélynek öna
dózóként lehetősége van a 
1053-as személyi jövedelem
adó-bevallás jóval a határidő 
előtt történő benyújtására. A  
bevallásban feltüntetett ösz- 
szeget az adóhatósághoz tör
ténő beérkezéstől számított 
30 napon belül kapja vissza az 
adózó. Az elektronikus úton 
benyújtott bevallás esetében a 
kiutalás legkorábbi időpontja 
február 1., a papír alapon be
nyújtott bevallás esetében 
március 1. Ha az adóbevallás 
hibás, és az adózó közremű
ködése nélkül nem javítható, a 
javítástól számított harminc 
napon belül történik a visz- 
szautalás.

B ud apes t (os) -  Lemara
dásban vagyunk a banki 
kapcsolatok terén 
Nyugat-Európától, de 
számos kelet-európai 
országban is többeknek 
van bankszámlája, m in t 
nálunk.

Az elmúlt tíz évben először 
tavaly nem bővült számotte
vően a bankok ügyfélköre.

Hazánkban a felnőtt lako
sok 82 százaléka, azaz ötből 
négyen rendelkezik bankkap
csolattal. Nemcsak a gazdasá
gilag lényegesen fejlettebb 
Ausztria vagy Szlovénia előz 
meg bennünket, hanem Cseh
ország, Szlovákia és Horvát
ország is -  derül k i a G fK  
Hungária Pénzügypiaci Adat
szolgáltatások 2010című ösz- 
szefoglaló tanulmányának 
legfrissebb eredményeiből. 
Némileg kedvezőbb képet 
mutat a gazdaságilag aktívnak 
tekinthető 25-65 éves kor
osztály, amelynek több mint 
88 százaléka rendelkezik ban
k i szerződéssel. Legnagyobb 
a lemaradás a legfiatalabb 
korosztályban, a középiskolá
sok körében, nálunk ugyanis 
még nem jellemző, hogy ez a 
korosztály is rendelkezik

bankszámlával. Nyugat-Eu- 
rópában már teljesen elfoga
dottnak számít, hogy a „zseb
pénzt”  a szülők a gyerek saját 
bankszámlájára utalják -  
mondta B a c h e r Já nos, a G fK 
Hungária ügyfélkapcsolati 
igazgatója. Jellemző, hogy a 
magyar ügyfelek csupán a 
banki alapszolgáltatásokat 
veszik igénybe, az ügyfelek 
alig fele kizárólag folyószám
lával vagy bankkártyával ren
delkezik, más terméket, szol
gáltatást nem vesz igénybe.

A  30-39 éves korosztály 
viszont aktívan „bankói” , 
többségüknek több szolgálta
tásra is van szerződése, mind
össze 39 százalékuk „egyter
mékes”  ügyfél. Az európai át
lagnál kevesebb bankkal ál
lunk kapcsolatban, egy 
ügyfélre átlagosan 1,2 bank 
jut. A  magas iskolai végzett
ségű, magas keresettel rendel
kező személyek és a megtaka
rításaikat aktívan kezelők az 
átlagnál többféle bankkap
csolattal rendelkeznek.

B. Kiss
László
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