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Szakértők szerint megtör-
ténhet, hogy alaposan meg-
sínyli a romániai alkalma-

zottak pénztárcája a balliberális 
kormány által kilátásba helyezett 
adópolitikai intézkedést. A bu-
karesti koalíció vezetői korábbi 
nyilatkozatainak megfelelően a 
pénzügyminisztérium a napok-
ban bejelentette, hogy 2018. ja-
nuár elsejétől kizárólag a mun-
kavállalót terheli majd a társada-
lom- és egészségbiztosítási hoz-
zájárulás befizetése, ezek ösz-
szege pedig a jelenlegi 39,25 szá-
zalékról 35 százalékra csökken. 
Mint ismert, Liviu Dragnea,  kor-
mányzó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke nemrég még arról 
beszélt, hogy nőni fognak a mun-
kavállalói járulékok, viszont to-
vábbra is a munkáltató fizeti 
majd be azokat. Dragnea igye-
kezett megnyugtatni minden-
kit, hogy az intézkedés nyomán 
nem fognak csökkenni a bérek 
sem a közférában, sem a magán-
szektorban.

Az alkalmazottra hárítanák
a járulékokat

Szakemberek azonban más-
képp látják. A Price Waterhouse 
Cooper (PwC) szerint a tervezett 
intézkedéssel egyrészt Románia 
lenne az egyetlen ország az Eu-

rópai Unióban, amely kizárólag 
az alkalmazottra hárítaná a kö-
telező járulékokat. Mindazonál-
tal a román hatóságok a 13,35 
százalékos európai átlag há-
romszorosára emelné a munka-
vállalók szociális hozzájárulá-
sát. A könyvvizsgáló és gazdasá-
gi tanácsadó cég hazai leányvál-
lalata a kormány elképzelését 
elemző jelentésében rámutat: a 
munkavállalóknak legkevesebb 
22 százalékos bruttó béreme-
lést kell végrehajtaniuk annak 
érdekében, hogy dolgozóik fize-
tése ne csökkenjen a kilátásba 
helyezett lépés nyomán. „Csak-
hogy a hatályos törvények értel-
mében a magánszektorban tevé-
kenykedő munkaadók nem köte-
lezhetők a bérszint módosításá-
ra, e téren csak a minimálbérrel 
javadalmazott alkalmazottak 
képeznek kivételt. Mivel a mun-
kaszerződések privát megálla-
podásnak minősülnek, az állam 
nem kötelezheti a feleket a meg-
állapodás módosítására ezek 
beleegyezése nélkül” – szögez-
te le Mihaela Mitroi, a PwC Ro-
mánia adó- és jogi tanácsadó fő-
osztályának igazgatója. Mivel a 
munkaadók nem kötelezhetők a 
járulékkal járó többletteher át-
vállalására béremelés formájá-
ban, a szakértő szerint elkerül-
hetetlen lesz, hogy számos mun-

kavállalónak akár 22 százalék-
kal is csökkenni fog a nettó fize-
tése. Ezt a lefaragást ugyanak-
kor csak részben enyhítené, ha 
a kormány – ígéretéhez híven – 
jövő év januárjától 16 százalék-
ról tízre szállítaná le az egysé-
ges jövedelemadót.

Egybehangzó következtetések

Hasonló következtetésre jutott 
az üzletvitellel és vezetési ta-
nácsadással foglalkozó Deloitte 
Románia is. A kormány terve-
zett intézkedésének modellezé-
se nyomán a cég arra a következ-
tetésre jutott, hogy a bruttó bérek 
mesterséges megemelése és a jö-
vedelemadó csökkentése híján 
22,16 százalékkal csökkenhet-
nek a fizetések. Raluca Bontaș, 

a Deloitte szakértője a Profit.ro 
gazdasági portálnak nyilatkozva 
felhívta a figyelmet, hogy a kor-
mány nem erősítette meg koráb-
bi szándékát, miszerint jövede-
lemadó-mentessé válnak a brut-
tó 2000 lejnél alacsonyabb bé-
rek. A Deloitte számításai sze-
rint a legideálisabb esetben – va-
gyis amennyiben hat százalék-
ponttal csökken a jövedelemadó, 
és a bruttó bérek is emelkednek 
22 százalékkal – 11 százalék-
kal emelkedne a bruttó átlagbér 
a tb- és egészségbiztosítási járu-
léknak a munkavállalóra hárítá-
sa esetében. A legborúlátóbb for-
gatókönyv azonban arra figyel-
meztet, hogy 22,16 százalékkal 
vinnénnek kevesebbet haza a ro-
mániai munkavállalók, ha úgy 
„varrnák a nyakukba” a járulé-

kokat, hogy közben munkaadó-
juk nem emeli 22,75 százalékkal 
a bruttó jövedelmüket.

Lia Olguța Vasilescu munka-
ügyi miniszter azonban nem 
hisz ezeknek a forgatóköny-
veknek. A tárcavezető vasár-
nap este az Antena 3 hírteleví-
ziónak úgy nyilatkozott: garan-
tálja, hogy egyetlen fizetés sem 
fog csökkenni Romániában, mi-
után a munkavállaló lesz köte-
les befizetni a 35 százalékot ki-
tevő járulékokat. Vasilescu sze-
rint tíz százalékra csökkentik a 
jövedelemadót, és nemhogy nem 
fognak apadni a nettó bérek, de 
a kormányzati intézkedés nyo-
mán valamennyi dolgozó nyug-
díjalapja is emelkedni fog.

ROSTÁS SZABOLCS

Visszavonatná Kelemen Hunor 
román állampolgárságát a Ro-
mánia Korszerűsítéséért Or-
szágos Koalíció nevű, szakszer-
vezeteket, civil szervezeteket, 
valamint az akadémiai és üzle-
ti szférát tömörítő szervezet an-
nak nyomán, hogy az RMDSZ 
elnöke egy múlt heti lapinterjú-
ban többek között arról beszélt: 
a romániai magyarok nem tud-
ják és nem is akarják megün-
nepelni az 1918-as gyulafehér-
vári román nagygyűlés cente-
náriumát.

A koalíció vasárnap délutáni 
közleménye szerint megdöbbe-
néssel értesült Kelemen nyilat-
kozatáról. „Bár teljesen megért-
jük és feltétel nélkül támogat-
juk a tolerancia és az egyazon 
államban történő etnikumkö-
zi együttélés európai értékeit, 
felháborítónak és törvénysér-
tésre buzdítónak tartjuk, ezért 
elítéljük az RMDSZ elnökének 
nyilatkozatait” – áll a közle-
ményben.

A koalíció azt is közli, hogy a 
Legfelsőbb Védelmi Tanácshoz 
és a parlamenthez fordul a nyi-
latkozat miatt, amely álláspont-
ja szerint „magas fokú ideoló-
giai penetrációval rendelkezik 
a magyar közösség soraiban.” 
A szervezet azért is súlyosnak 
tekinti Kelemen nyilatkozatát, 
mert úgy értékeli: az RMDSZ 
elnöke azáltal „tagadja, hogy a 

román néphez és államhoz tar-
tozik.” Ezért felszólítják, hogy 
mondjon le képviselői mandá-
tumáról, és sürgősen tisztázza 
a román államhoz való viszo-
nyát. Ellenkező esetben azt ja-
vasolják az állampolgári ható-

ságnak, hogy vonja vissza Ke-
lemen román állampolgárságát.

A múlt héten a kolozsvári 
Szabadság napilapban megje-
lent interjúban Kelemen Hunor 
arról beszélt: 1918-nak az érté-
kelése száz évvel az események 

után sem igazán változott a két 
közösségen belül. A magyarok 
sem gondolkodnak ma máskép-
pen 1918-ról és az elmúlt száz 
évről, mint a románok. „Biztos 
vagyok abban, ha a román ál-
lam az elmúlt száz évben folya-
matosan és nagyon nyíltan nem 
arra törekedett volna, hogy asz-
szimilálja a kisebbségeket, és 
felszámoljon a társadalomban 
mindent, ami nem román, akkor 
talán a mai nemzedékek más-
képp viszonyulnának ehhez a 
kérdéshez. De mivel a két világ-
háború között, Ceauşescu alatt 
is egyértelmű volt ez a szándék, 
1989 után szintén gyakran lehe-
tett ezt a ki nem mondott törek-
vést érezni, nyilvánvaló, hogy 
újratermelődtek a félelmek: a 
románok attól félnek, hogy el 
akarjuk szakítani Erdélyt, a 
magyarok pedig attól tartanak, 
hogy a románok meg akarják 
fosztani őket az identitásuktól. 
Ezek a félelmek nyilván a jelen-
be, illetve a jövőbe torkollnak, 
és nem látom annak a lehetősé-
gét, hogy lényegesen változtat-
ni tudjunk rajta” – mutatott rá.

Hozzátette: álláspontja sze-
rint a legnagyobb hiba az lenne, 
ha 2018-ban beburkolóznánk 
sündisznóállásba, és egy éven 
keresztül csak félnénk, retteg-
nénk és siránkoznánk. „A ro-
mánok felé, főleg a fiatalok, 20–30 
évesek irányába próbálnánk egy 

lazább, érthetőbb kampányt foly-
tatni főleg az online médiában, 
de nem csak. Megpróbáljuk el-
magyarázni, kik vagyunk mi, a 
21. században élő erdélyi magya-
rok, és mit akarunk. Mert renge-
teg olyan tévképzet, előítélet él 
rólunk, amelyet a román társa-
dalom történelemszemlélete al-
kotott. A románságnak pedig el 
kell fogadnia, hogy mi nem fog-
juk tudni és nem is akarjuk ün-
nepelni 1918-at” – szögezte le az 
RMDSZ elnöke. A koalíció javas-
lata egyébként nehezen teljesít-
hető, mivel az alkotmány és az 
1991-es állampolgársági törvény 
értelmében nem vonható vissza 
egy olyan személy állampolgár-
sága, aki születés révén szerez-
te meg azt.

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ 
ügyvezető elnöke az MTI-nek 
hétfőn elmondta: a CNMR alig-
ha tekinthető a román társada-
lom hangjának. Hozzátette: a 
szervezet évek óta a román bel-
ügyminisztérium támogatásá-
ból él, és immár sokadik alka-
lommal nyilvánul meg magyar-
ügyekben. Az ügyvezető elnök 
kijelentette: Romániában ma 
szólásszabadság van, és min-
denkinek jogában áll elmonda-
ni a véleményét, függetlenül at-
tól, hogy ez egyeseknek tetszik, 
vagy nem.

B. L.

Húsz százalékkal is csökkenhetnek a bérek
Sokba kerülhet a munkavállalóknak, ha a kormány teljesen rájuk hárítja a tb- és egészségügyi járulékot

Akár 22 százalékkal is csökkenhetnek a bérek, 

ha a román kormány teljes mértékben a mun-

kavállaló hatáskörébe utalja a társadalombizto-

sítási járulék kifizetését, és nem ellensúlyozza 

adócsökkentéssel az intézkedést.

Megvonnák Kelemen Hunor állampolgárságát
Nő vagy csökken? A kormány fizetésemelést ígér, a gazdaságelemző cégek bércsökkenést jósolnak
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Kelemen Hunor szerint nekünk nem ünnep az 1918-as egyesülés
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