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Sürgősségi eljárással vi-
tatja meg a parlament az 
adótörvénykönyv módosí-

tására irányuló, minden irány-
ból bírált, 2017/79-es számú 
sürgősségi kormányrendeletet 
– döntött tegnap a szenátus ve-
zetősége. A Hotnews.ro hírpor-
tál értesülései szerint előbb a 
felsőház költségvetési bizott-
sága vitatja meg a jogszabályja-
vaslatot – erre várhatóan a jövő 
héten ugyan sor kerül, de az el-
ső megkeresett házként dön-
tő szenátuson nem biztos, hogy 
november végéig átmegy a ter-
vezet, és utána még a képvise-
lőháznak is döntenie kell.

Máris változott 
– az egyéni vállalkozók kárára

A bejelentések értelmében 
pedig valószínűleg rengeteg 
módosító indítvány lesz a ren-
delethez, ami különben máris 
változott. Mint szakértők teg-
nap felhívták a figyelmet, a Hi-
vatalos Közlönyben pénteken 
18 óra körül megjelent rende-
let nem egyezik meg a nyilvá-
nos vitára bocsátottal. Kiderült 
ugyanis, hogy nem szerepel 
benne az, hogy az egyéni vállal-
kozói engedéllyel (PFA) folyta-
tott tevékenységükből is profitot 
szerző alkalmazottaknak a fi-
zetésen kívüli jövedelmük után 
nem kell majd társadalombiz-
tosítási és egészségbiztosítá-
si hozzájárulást fizetniük – úgy 
tűnik, erről az ígéretéről már-
is lemondott a Tudose-kormány.

Ígéretek az IT-szektornak

Egy újabb változást is kilátás-
ba helyezett Liviu Dragnea, a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) és a 
képviselőház elnöke, amikor ígé-
retet tett, hogy megoldást keres-
nek az IT-szektorban felmerülő 
problémákra. Mint ismeretes, 
az ágazatban zúgolódás támadt 
azt követően, hogy a kormány 

bejelentette a tb-járulék terhé-
nek az átruházását az alkalma-
zottak fizetésére. Azt ugyanis a 
szociálliberális kormány a jöve-
delemadó 16 százalékról 10 szá-
zalékra csökkentésével próbálja 
egyebek mellett kompenzálni – 
ez azonban számukra nem je-
lent vigaszt, ugyanis a korábbi 
kormányokkal azzal biztatták 
az IT-cégeket beruházásra, ter-
jeszkedésre, hogy adómentessé 
tették az ágazatot. Dragnea va-
sárnap esti sajtónyilatkozatá-
ban megerősítette, hogy az IT-s 
alkalmazottak jövedelemadó-
ja nulla marad. „Egyetlen prob-
lémánk van, amit a kormány 
megold, az IT-szektorban dol-
gozók. Már nulla volt a jövede-
lemadójuk, de több variáns is 
van, amelyet előterjesztenek a 
kormányban, hogy az IT-sok to-
vábbra is kedvezményekben 
részesüljenek. Az adójuk nul-
la marad. A béreik amúgy sem 
csökkennek, az a kérdés, hogy 
a vállalat többet költ-e” – nyi-
latkozta  a nagyobbik kormány-
párt elnöke. 

A távközlési miniszter 
azonban riogat

A helyzet súlyosságát tá-
masztja alá azonban is, hogy 
a tulajdonképpen Dragnea ál-
tal irányított Tudose-kormány 
egyik minisztere, Lucian Sova, 
a távközlési tárcavezető tegnap 
úgy nyilatkozott, az adótörvény-
könyv bejelentett módosításai 
miatt 4 százalékkal csökken-
nek a fizetések az IT-ágazatban. 
Sova az első, aki szembement a 
kabinet terveivel, s egyúttal azt 
is közölte, hogy az általa veze-
tett tárcát nem is kérdezték meg 
az adópolitikai módosításokról. 
A szoftvergyártással foglalkozó 
cégeket tömörítő ANIS egyesület 
különben már a múlt hónapban 
jelezte, hogy akár 10 százalékig 
terjedő összeggel is csökkenhet 
az ágazatban dolgozók fizetése.

Történelmi mélyponton a lej

A teljes adópolitikai felfordu-
lás közepette történelmi mély-
pontra süllyedt tegnap a lej 
árfolyama, a Román Nemze-
ti Bank (BNR) által közölt ár-
folyam szerint egy euró 4,6495 
lejt ért, miután már szerdán át-
lépte a 4,6 százalékos küszöböt, 
a pénteki ülésszakon pedig el-
érte a 4,6390 lej/eurót a csütör-
töki 4,6267-es szint után. Mint 
ismeretes, az euró nem haladta 
meg a 4,6 lejes szintet 2012. júli-
us 23–27. hét óta, amikor is elér-
te a 4,6397 lej/eurós történelmi 
csúcsnak számító szintet.

Claudiu Cazacu pénzügyi 
elemző különben úgy véli, hogy 
a lej gyengülése egyfelől a pénz-
ügyi szabályozások változásá-
val társuló bizonytalansággal, 
másfelől a jegybank múlt he-
ti bejelentéseivel állhat össze-
függésben. A BNR jelentősen 
megemelte az idei inflációs elő-
rejelzését csütörtökön: míg 
augusztusban még csak 1,9 
százalékos inflációval számolt, 
most már 2,7 százalékos éves 
inflációt valószínűsít. A szak-

értő azt sem zárta ki, hogy az 
euró romániai árfolyama a 4,6 
és 4,7 lej között állapodik meg, 
és csak ritkán fog már a 4,6-os 
szint alá süllyedni. 

Spekulációkat, a lej ellen 
irányuló támadást sejt azon-
ban a történések mögött Călin 
Popescu-Tăriceanu, a szená-
tus elnöke, aki egyben a kiseb-
bik kormánypárt, a Liberálisok 
és Demokraták Szövetségé-
nek (ALDE) elnöke. „Nem va-
gyok sem bankár, sem a BNR 
vagy valamelyik kereskedelmi 
bank vezető közgazdásza. Azt 
ajánlom önöknek, olvassák el a 
jegybank elnökének a múlt heti 
nyilatkozatát arról, hogyan ma-
nipulálták a ROBOR-t abban az 
időszakban, amikor látványo-
san megugrott. Az árfolyamon 
is spekulálnak, minden kétsé-
get kizáróan, amelyeket vagy 
egyes piaci szereplők félelme 
táplál, vagy az ország megítélé-
sét és gazdasági helyzetét rossz 
fényben feltüntető, kulisszák 
mögötti, száándékos kampány 
zajlik” – jelentette ki tegnap 
Tăriceanu. Meglátása szerint a 
lej ellen irányuló támadásról is 

szó lehet, ahogyan – tette hozzá 
– 2008-ban is történt.

Újra csúcson a ROBOR

Közben a háromhavi irányadó 
bankközi kamatláb, a ROBOR 3M 
is újabb csúcsra hágott: a pénte-
ki 1,87 százalékról 1,89 százalék-
ra nőtt. A hathavi ROBOR eközben 
2,03 százalékról 2,06 százalékra 
nőtt, s a kilenchavi irányadó bank-
közi kamatláb is 2,08 százalékról 
2,11 százalékra emelkedett.

Mint ismeretes, a háromha-
vi ROBOR értéke azért fontos, 
mivel ennek alapján számolják 
ki a változó kamatozású hitelek 
törlesztőrészletét, miközben a 
hathavi ROBOR-t a jelzáloghi-
telek törlesztőrészletének ki-
számításakor alkalmazzák. A 
kilenchavi ROBOR-t a kereske-
delmi bankok által egy másik 
kereskedelmi banktól felvett 
kölcsön kamatjának kiszámítá-
sakor alkalmazzák. Szeptem-
ber elején a háromhavi ROBOR 
még 0,92 százalékon állt, míg az 
év elején 0,87 százalékos volt.

BÁLINT ESZTER

A parlament is megvitatja az adótörvénykönyv módosítását

Lejgyengítő „forradalom”

Adóügyi bizonytalanság: a lej gyengülését és az IT-ágazatban dolgozók bércsökkenését vonhatja maga után

Tüntetés Temesváron

Korántsem véglegesek még a kormány „fiskális 

forradalmának” részét képező intézkedések. 

A bizonytalanság miatt gyengül a lej, és nő a 

ROBOR.
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Újra ezrek tiltakoztak Buka-
restben és több nagyvárosban 
vasárnap este az adóügyi és 
igazságügyi törvények módosí-
tása ellen.

Bukarestben mintegy ezren 
indultak el a Victoriei térről a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) 
Kiseleff úti székhelye felé. A 
csendőrség megpróbálta egy 
sávra terelni a felvonulókat, 
azonban a tüntetők elfoglalták 
az egész utat. Egy férfit később 
megbírságoltak, mert vécépa-
pírt dobott a kormánypárt szék-
háza felé, két másikat pedig 
igazoltatásra előállítottak.

Körülbelül ezren tiltakoztak 
Kolozsvár főterén is. A tün-
tetők kormányellenes szloge-
neket skandáltak, feliratokat 

tartottak a magasba és a román 
zászlót lengették. Miután egy 
órán keresztül a főtéren tün-
tettek, az emberek elindultak a 
prefektúra épülete felé.

Temesváron körülbelül két-
ezren vonultak utcára a kor-
mány, az igazságügyi törvények 
és adóügyi módosítások ellen 
tiltakozni.

Brassóban a prefektúra épü-
lete előtt nyolcszáz ember fejez-
te ki nemtetszését a kormány és 
a PSD által meghozott intézke-
désekkel kapcsolatban.

Tiltakozó megmozdulások vol-
tak még Marosvásárhelyen, Ga-
lacon, Ploieşti-en, Besztercén, 
Jászvásáron, Tulcsán, Nagybá-
nyán, Alexandrián és Gyulafe-
hérváron. (BALOGH LEVENTE)
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