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A kormány elképzelése szerint a munkáltató 2018-ban már nem tartaná vissza a jövedelemadót

Feje tetejére állhat az adórendszer
A pénzügyminisztéri-

um már januártól be-

vezetné a családi adó-

zást, a szakemberek 

azonban erre nem sok 

esélyt látnak.

Alapjaiban változtatná meg 
a romániai adórendszert a 
Grindeanu-kabinet pénz-

ügyminisztériumának kiszivár-
gott terve. A Profit.ro gazdasági 
és pénzügyi portál birtokába ju-
tott dokumentum egyik sarka-
latos pontja szerint 2018. január 
elsejétől a munkáltató már nem 
tartaná vissza az alkalmazott fi-
zetéséből a jelenleg 16 százalé-
kos jövedelemadót. A munkavál-
laló tehát nagyobb összeget vi-
hetne haza minden hónapban, 
ám a későbbiekben ráhárulna az 
adófizetés felelőssége, ami a je-
lenleg hatályos egyéni adózás-
ból családi/háztartási adózásra 
váltana, és az egy háztartásban 
élők közösen fizetnék be a köz-
terhet. Évente két alkalommal 
kellene adózni a most kiszivár-
gott tervek szerint, amihez pedig 
alapos odafigyelés szükséges, 
hiszen senki nem akar arra éb-
redni az adófizetési határidőnél, 
hogy nincs erre elég pénze.

Amint arról már korábban ír-
tunk, a kormány egyfajta globá-
lis adót képzelt el, amit a háztar-
tások fizetnének be. Az eddig el-
hangzottak szerint az egy fedél 
alatt élők nevezhetik magukat 
háztartásnak. Ugyanakkor beve-
zetnék az adójóváírás intézmé-
nyét is, olyan kiadásokat lehetne 
az elképzelések szerint jóváír-
ni, mint a kötelező gépjármű-fe-
lelősségbiztosítás díja (kgfb vagy 
RCA), az edzőtermi bérlet, a mo-
zijegy, a könyvek, gyógyszerek, 
civil szervezetek támogatása. 
A kis jövedelmű családok pedig 
a gyerekek után még plusz ál-
lami támogatásban is részesül-
hetnének. 

Egy kis illusztráció

A kiszivárgott tervek szerint egy 
egy személyből álló háztartás-
nak évi 24 ezer lejig nem kelle-
ne adót fizetnie, a kormány ál-
tal bevezetni tervezett progresz-
szív adózás szerint a havi 2000 
lej alatti fizetések jövedelem-
adója 0 százalékos, afelett pedig 

10 százalékos adókulcsot alkal-
maznak. Az egyszemélyes ház-
tartásnak ugyanakkor évi 2000 
lejes adójóváírást tesznek lehe-
tővé.  A képlet tehát így nézne 
ki: az illető éves jövedelméből le-
vonják az adómentes 24 ezer lejt, 
majd a legtöbb 2000 lejes adójó-
váírást, a visszamaradó összeg-
re pedig alkalmazzák a 10 szá-
zalékos adókulcsot.

Állami segítség

A kormány ugyanakkor nem vár-
ja el, hogy az egész ország hirte-
len könyvelővé váljon, hanem a 
háziorvosi rendszerhez hason-
lóan minden család adótanács-
adót választana magának. A pol-
gároknak pedig ez semmibe sem 
kerülne, a tervek szerint ugyanis 
az állami költségvetésből fizet-
nék ki a tanácsadókat, akik a la-
kosság pénzügyeit kezelnék. Az 
éves adót két egyenlő részletben 
kell befizetni, az első részletet a 
globális adóbevallás benyújtása-
kor, a másodikat pedig legkésőbb 
60 nappal ezután. Arról, hogy mi-
kor és mennyit kell fizetni, a ta-
nácsadónak kell majd értesítenie 
a háztartásokat. 

Tăriceanu szerint nem megy ez 
olyan gyorsan

Egyelőre azonban nem tűnik va-
lószínűnek, hogy már januártól a 
feje tetejére álljon az adórendszer, 
hiszen a kisebbik kormánypárt, a 
Liberálisok és Demokraták Szö-

vetségének (ALDE) társelnöke, 
Călin Popescu-Tăriceanu is két-
li, hogy egyhamar be lehetne ve-
zetni a családi adózást. „A mi cé-
lunk az, hogy csökkentsük a 2000 
lejesnél kisebb fizetések adókul-
csát, legyen az nulla, 2000 lej fe-
lett pedig 10 százalék. (…) Ahe-
lyett, hogy lenne egy nagy adónk, 
ami kevés adófizetőre vonatko-
zik, szélesítsük ki az adófizetők 
körét. 4,7 millió alkalmazott fi-
zet adót, s van még 5 millió nyug-
díjas. Mi történik a lakosság többi 
részével? Fizetnek valami hozzá-
járulást? Olyan körülmények kö-
zött, hogy a közoktatás, az állami 
egészségügy és más közintézmé-
nyek szolgáltatásainak haszonél-
vezői” – magyarázta Tăriceanu, 
hogy miért gondolja szükséges-
nek a Grindeanu-kabinet a csa-
ládi adózásra való áttérést. Hoz-
zátette: bele szeretnék foglalni az 
adóalapba azokat is, akik jelenleg 
egyetlen lejt sem fizetnek be az 
államkasszába, ellenkező eset-
ben nem tud működni ez a gépe-
zet. Példaként az állami egész-
ségügyi rendszert hozta fel. „Nem 
tudunk fenntartani egy egészség-
ügyi rendszert, amihez csak 4,7 
millió ember járul hozzá. Elvárá-
saink vannak, azt szeretnénk, ha 
az egészségügyi rendszer jobban 
működne, jobb minőségű szol-
gáltatásokat akarunk, árkedvez-
ményes gyógyszereket akarunk” 
– érvelt a felsőház elnöke, leszö-
gezve egyúttal, hogy a családi 
adó nem egy új adó, hanem „egy 
eszköz, ami lehetővé teszi mind-

azoknak, akik egy háztartásnak 
nevezik magukat, hogy leírhassa-
nak bizonyos adókat, s így csök-
kenjen a befizetendő jövedelem-
adó összege”.

Az RMDSZ meglepődött

Meglepőnek tartja eközben a 
pénzügyminisztérium javaslatát 
Erdei Dolóczki István RMDSZ-
es parlamenti képviselő, mert – 
mint megkeresésünkre elmond-
ta – ez nem volt benne a kor-
mányprogramban. Rámutatott, 
csak a sajtóból értesültek a pénz-
ügyminisztérium terveiről, ezt 
a következő hetekben tanulmá-
nyozni, majd véleményezni fog-
ják. „Én mindenképpen az egy-
kulcsos adórendszer híve va-
gyok, mert az tisztább és átlátha-
tóbb. Nem egyértelmű, hogy a ro-
mániai lakosság és az adóhivatal 
fel van-e készülve az adóbevallá-
sok kezelésére” – hangsúlyozta a 
politikus.

Csak egy újabb „bombasztikus 
ötlet”?

Édler András, a Kovászna Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke nem is tartja valószínű-
nek, hogy a pénzügyminisztéri-
um valóban bevezeti a progresz-
szív adózást, a családi adóbeval-
lást és a kedvezményeket. Mint 
rámutatott, a szociáldemokrata 
kormány gyakran „beveti a bom-
basztikus ötleteket”, majd utá-
na elemzik a hatásokat, és végül 
elvetik a tervet. Másrészt a gaz-
dasági szakember úgy véli, en-
nek a módosításnak a bevezeté-
sére nincs felkészülve sem a tár-
sadalom, sem a szakma. „Az év 
végéig nem lesz annyi hozzáér-
tő adótanácsadó, aki ezt mind le-
menedzseli” – hívja fel a figyel-
met Édler, aki szerint különben 
valóban előrelépés lenne a gaz-
daság kifehérítésében, ha a csa-
ládi adókedvezmények igény-
bevételéhez mindenki elkezde-
né gyűjtögetni a számlákat, ám 
ha felső határt szabnak a jóvá-
írásoknak, akkor azzal nem ked-
veznek a középosztálynak. „Az 
alacsony jövedelműek gyűjtöge-
tik majd a számlákat, hogy mi-
nél több kedvezményt leírhas-
sanak, ám akik többet keresnek, 
mert többet dolgoznak, vagy jobb 
minőségű munkát végeznek, újra 
többet adóznak, ha nem írhatnak 
le arányosan több kedvezményt” 
– fogalmazta meg aggályait Édler 
András.

Diósi: kell a reform, de előbb 
modellezni kell a hatást

„Az adóreform mindenképpen 
jót tesz az országnak, hiszen 
az adóbehajtás szempontjából 
messze elmarad Románia az eu-
rópai uniós országoktól” – vé-
li Diósi László. Az OTP Bank Ro-
mánia vezérigazgatója a Króni-
ka megkeresésére hangsúlyozta, 
ha több adó folyna be az állam-
kasszába, az azt is eredményez-
né, hogy kevesebbet kellene befi-
zetniük azoknak, akik jelenleg is 
rendesen adóznak. Ugyanakkor 
rámutatott, hogy az egységes adó 
nagy vívmánynak bizonyult nem-
csak a gazdaság kifehérítésében, 
hanem abban is, hogy leegysze-
rűsítette az adóbevallást, az adó-
ban való gondolkodást. A szak-
ember szerint az adójóváírások 
rendszere más országokban jól 
működik, ám mielőtt ezt beveze-
ti a román állam, meglátása sze-
rint mindenképp több hatásta-
nulmányt kell készíteni, meg kell 
vizsgálni, miként befolyásolja az 
alacsonyabb vagy éppen a ma-
gasabb jövedelműek adóját vagy 
a gazdasági növekedést. „Egy 
ilyen módosításnak sokféle hatá-
sa lehet az állami bevételek és a 
gazdaság szempontjából, ezeket 
pontosan modellezni kell” – ösz-
szegzett Diósi László.

Van esély a gazdaság 
kifehérítésére?

A nyugati országokban a csalá-
di adókedvezménnyel sikeresen 
fehérítik ki a gazdaság egy- 
egy szegmensét, mondta el ko-
rábban lapunknak Debreczeni 
László. A sepsiszentgyörgyi adó-
tanácsadó úgy véli, ha beveze-
tik a családi vagy a háztartáson-
kénti adóbevallást és a csalá-
di adókedvezményeket, azzal a 
gazdaság adott ágazatait ki tud-
ják fehéríteni. A családok csak 
úgy írhatnak le költségeket az 
adóalapból, ha számlát/nyug-
tát mellékelnek, tehát automa-
tikusan kifehéredik a gazdaság. 
Debreczeni László rámutatott, 
ha például leírhatóvá teszik az 
adóból a családi otthon kétéven-
kénti kifestését, akkor minden-
ki számlát kér majd a felújítás-
ra. A szakember szerint ahhoz, 
hogy a magánszemélyek ezeket 
a jelentéseket, adóbevallásokat 
elkészítsék, valóban adótanács-
adóra lesz szükségük.

 
BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A bűnüldöző hatóságoknak to-
vábbította a Maros Megyei Ta-
nács a vidrátszegi Transilvania 
nemzetközi repülőtér helyzeté-
ről készült jelentést, a létrehozott 
vizsgálóbizottság jelentése alap-
ján ugyanis öt esetben felmerült 
kihágás gyanúja.

Amint arról korábban írtunk, 
annak érdekében, hogy „tisz-
tán lásson” a légikikötő ügyében, 
a Maros megyei önkormányzat 
élére a tavaly júniusi helyhatósá-
gi választások után megválasz-
tott Péter Ferenc vizsgálóbizott-
ság felállítását kezdeményezte. 

A testület feladata az volt, hogy 
három hónap alatt fényt derítse-
nek az elmúlt évek esetleges mu-
lasztásaira. A vizsgálóbizottság 
a rendelkezésre álló dokumentu-
mok alapján elemezte, hogy mi-
lyen okok vezettek ahhoz, hogy a 
marosvásárhelyi repülőtéren ta-
valy ősztől fel kellett függeszteni 
a nemzetközi járatokat. A jelen-
tést az elmúlt napokban a me-
gyei önkormányzat szakosztá-
lyai is kielemezték, hogy eldönt-
sék, milyen lépéseket kell tennie 
a tanácsnak. Megtudtuk, öt eset-
ben merült fel a gyanú, hogy kihá-

gások történtek, ezért a megyei 
tanács jogászainak észrevétele-
ivel kiegészített jelentést továb-
bították csütörtökön a Maros me-
gyei bíróság melletti ügyészség-
nek, azzal a kéréssel, hogy vizs-
gálják ki a tényeket, és amennyi-
ben megállapítják, hogy bűncse-
lekmény történt, vonják felelős-
ségre a tetteseket.

„Azért, hogy ne hátráltassuk a 
bűnügyi vizsgálatot, illetve, hogy 
védjük a repülőtér érdekeit, és ne 
sértsük meg az érintett feleknek 
a törvény által biztosított jogait, a 
megyei tanács nem hozza nyilvá-

nosságra a vizsgálóbizottság je-
lentését, illetve az egyéb, ehhez 
kapcsolódó dokumentumokat” – 
áll az önkormányzat sajtóirodá-
jának közleményében. Hozzáte-
szik, a vizsgálóbizottság jelenté-
sét közölték a Transilvania repü-
lőtér – jelenlegi – vezetőségével 
is, továbbá felszólították a vezető-
tanácsot, hogy oldják meg az ész-
lelt adminisztratív problémákat, 
és havonta jelentsék a megyei ta-
nácsnak, hogy milyen lépéseket 
tettek ez irányba.

„A Transilvania repülőtér el-
ső számú prioritást jelent a me-

gyei tanács számára, ezért min-
den tőlünk telhetőt megteszünk, 
hogy megoldjuk a problémákat, 
és a Maros megyei lakosoknak, 
illetve a régióban élőknek a le-
hető legjobb szolgáltatásokban 
legyen része a marosvásárhelyi 
repülőtéren” – nyilatkozta Pé-
ter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke.

Az önkormányzat időközben 
elindította a közbeszerzési eljá-
rást a repülőtér kifutópályájának 
újjáépítési munkálataira.

GÁSPÁR BOTOND

Törvényszegést gyanítanak a marosvásárhelyi repülőtéren

Nehéz váltás? Az edzőtermi bérlet is az adójóváírások listáján szerepel




