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A parlament is megvitatja az adótörvénykönyv módosítását

Lejgyengítő „forradalom”
Korántsem véglegesek 

még a kormány „fiská-

lis forradalmának” ré-

szét képező intézkedé-

sek. A bizonytalanság 

miatt gyengül a lej, és 

nő a ROBOR.

Sürgősségi eljárással vitat-
ja meg a parlament az adó-
törvénykönyv módosítá-

sát célzó, minden irányból bí-
rált, 2017/79-es számú sürgős-
ségi kormányrendeletet – dön-
tött tegnap a szenátus vezetősé-
ge. A Hotnews.ro hírportál érte-
sülései szerint előbb a felsőház 
költségvetési bizottsága vitatja 
meg a jogszabályjavaslatot – er-
re várhatóan a jövő héten ugyan 
sor kerül, de az első megkere-
sett házként döntő szenátuson 
nem biztos, hogy november vé-
géig átmegy a tervezet, és utána 
még a képviselőháznak is dön-
tenie kell.

Máris változott a rendelet
– az egyéni vállalkozók kárára

A bejelentések értelmében pe-
dig valószínűleg rengeteg módo-
sító indítvány lesz a rendelethez, 
ami különben máris változott. 
Mint szakértők tegnap felhívták 
a figyelmet, a Hivatalos Közlöny-
ben pénteken 18 óra körül megje-
lent rendelet nem egyezik meg a 
nyilvános vitára bocsátottal. Ki-
derült ugyanis, hogy nem szere-
pel benne az, hogy az egyéni vál-
lalkozói engedéllyel (PFA) folyta-
tott tevékenységükből is profitot 
szerző alkalmazottaknak a fize-
tésen kívüli jövedelmük után nem 
kell majd társadalombiztosítási 
és egészségbiztosítási hozzájá-
rulást fizetniük – úgy tűnik, er-
ről az ígéretéről máris lemondott 
a Tudose-kormány.

Ígéretek az IT-szektornak

Egy újabb változást is kilátásba 
helyezett Liviu Dragnea, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) és a kép-
viselőház elnöke, amikor ígére-
tet tett, hogy megoldást keres-
nek az IT-szektorban felmerü-
lő 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 próbál-
ja egyebek mellett kompenzál-
ni – ez azonban számukra nem 
jelent vigaszt, ugyanis a koráb-
bi kormányok 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 jövedelemadója 
nulla marad. „Egyetlen problé-
mánk van, amit a kormány meg-
old, az IT-szektorban dolgozók 
ügye. Már nulla volt a jövedelem-
adójuk, de több variáns is van, 
amelyet előterjesztenek a kor-

mányban, hogy az IT-sok tovább-
ra is kedvezményekben része-
süljenek. Az adójuk nulla ma-
rad. A bérük amúgy sem csök-
kenne, az a kérdés, hogy a válla-
lat többet költ-e” – nyilatkozta  a 
nagyobbik kormánypárt elnöke. 

A távközlési miniszter
azonban riogat

A helyzet súlyosságát támaszt-
ja alá azonban az is, hogy a tu-
lajdonképpen Dragnea által irá-
nyított Tudose-kormány egyik 
minisztere, Lucian Şova, a táv-
közlési tárca vezetője tegnap 
úgy nyilatkozott, az adótörvény-
könyv bejelentett módosításai 
miatt 4 százalékkal csökken-
nek a fizetések az IT-ágazatban. 
Şova az első, aki szembement a 
kabinet terveivel, s egyúttal azt 
is közölte, hogy az általa veze-
tett tárcát nem is kérdezték meg 
az adópolitikai módosításairól.

A szoftvergyártással foglalko-
zó cégeket tömörítő ANIS egye-
sület különben már a múlt hó-
napban jelezte, hogy akár 10 
százalékig terjedő összeggel is 
csökkenhet az ágazatban dolgo-
zók fizetése.

Történelmi mélyponton a lej

A teljes adópolitikai felfordulás 
közepette történelmi mélypontra 
süllyedt tegnap a lej árfolyama, a 
Román Nemzeti Bank (BNR) által 
közölt árfolyam szerint egy euró 
4,6495 lejt ért, miután már szer-
dán átlépte a 4,6 százalékos kü-
szöböt, a pénteki ülésszakon pe-
dig elérte a 4,6390 lej/eurót a csü-
törtöki 4,6267-es szint után. Mint 
ismeretes, az euró nem haladta 
meg a 4,6 lejes szintet 2012. jú-
lius 23–27. 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 változásával 
társuló bizonytalansággal, más-
felől a jegybank múlt heti beje-
lentéseivel állhat összefüggés-
ben. A BNR jelentősen megemel-
te az idei inflációs előrejelzését 
csütörtökön: míg augusztusban 
még csak 1,9 százalékos infláci-
óval számolt, most már 2,7 szá-
zalékos éves inflációt valószínű-

sít. A szakértő azt valószínűsítet-
te, hogy az euró romániai árfolya-
ma 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 Liberáli-
sok és Demokraták Szövetségé-
nek (ALDE) elnöke. „Nem vagyok 
sem bankár, sem a BNR vagy va-
lamelyik kereskedelmi bank ve-
zető közgazdásza. Azt ajánlom 
önöknek, olvassák el a jegybank 
elnökének a múlt heti nyilatko-
zatát arról, hogyan manipulál-
ták a ROBOR-t abban az időszak-
ban, amikor látványosan megug-
rott. Az árfolyamon is spekulál-
nak, minden kétséget kizáróan, 
amelyet vagy egyes piaci szerep-
lők félelme táplál, vagy az ország 
megítélését és gazdasági helyze-
tét rossz fényben feltüntető, ku-
lisszák mögötti, szándékos kam-
pány 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 újra csúcsra hágott: a pénteki 
1,87 százalékról 1,89 százalék-
ra nőtt. A hathavi ROBOR eköz-
ben 2,03 százalékról 2,06 száza-
lékra nőtt, s a kilenchavi irányadó 
bankközi kamatláb is 2,08 szá-
zalékról 2,11 százalékra emel-
kedett.

Mint ismeretes, a háromha-
vi ROBOR értéke azért fontos, 
mivel ennek alapján számol-
ják ki a változó kamatozású hi-
telek törlesztőrészletét, miköz-
ben a hathavi ROBOR-t a jelzá-
loghitelek törlesztőrészletének 
kiszámításakor alkalmazzák. 
A kilenchavi ROBOR-t a kereske-
delmi bankok által egy másik ke-
reskedelmi banktól felvett köl-
csön kamatjának kiszámítása-
kor alkalmazzák. Szeptember 
elején a háromhavi ROBOR még 
0,92 százalékon állt, míg az év 
elején 0,87 százalékos volt.
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Lejtmenetben a lej, történelmi mélyponton az euróhoz mérten

Dizájnhét: célkeresztben
a funkcionális dizájn
Harmadik alkalommal szerve-
zik meg Sepsiszentgyörgyön a 
dizájnhetet: a november 20–24. 
között sorra kerülő rendezvény-
sorozat idei témája az urban 
function, a funkcionális dizájn. 
A szervezők szándéka szerint 
lehetőséget teremtenek a szak-
ma helyi képviselőinek és a pi-
ac szereplőinek a találkozásra, 
fiatal erdélyi és magyarorszá-
gi dizájnerek bemutatkozására. 
Az a céljuk, hogy a szakmai fóru-
mokon túl, elérhető közelségbe 
hozzák a nagyközönség számá-
ra a formatervezés világát, a ter-
vezéstől a termék előállításáig, 
és a kereskedelembe kerüléséig.

„Az évek során a formater-
vezés összefonódott a minden-
napi élettel és a kultúrával, ha-
talmas területet fog át, ötvözi 
az esztétikát, a formát, a funk-
cionalitást, és innovatív módon 
kiemeli a tárgyak egyedi tulaj-
donságait” – fogalmaz Német-
hi Katalin, a rendezvény sajtó-
referense.

A rendezvény a Mesélő jel-
mezek című kiállítás megnyi-
tójával kezdődik, a budapes-
ti Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet jelmeztárá-
nak darabjait mutatják be. Tö-
rök Réka ékszerkészítő mun-
káiból nyílik kiállítás a Lábas 
Házban, míg a MAGMA Kortárs 
Művészeti Kiállítótérben mu-
tatják be a Háromszéket nép-
szerűsítő turisztikai mobilal-

kalmazást. A kolozsvári Mű-
vészeti Egyetem dizájn szakos 
hallgatói az Erdélyi Művésze-
ti Központban szervezett kiál-
lításon mutatkoznak be. A bu-
dapesti Moholy Nagy Művésze-
ti Egyetem két kiállítással vesz 
részt a 3. dizájnhéten. Lesz di-
vatbemutató, amely szintén az 
urban function témához igazo-
dik. A rendezvény a dizájnerek, 
gyártók és vásárlók találkozó-
jával ér véget. A dizájnhét szer-
vezői a Focus Rectus Egyesület, 
a Ballasi Intézet és a Csagasa 
Visual Communication. A ren-
dezvény részletes programja 
a www.designweek.ro oldalon 
érhető el.
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