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REKLÁMMég módosulhat a parlamentben a kormány adóreformja

Nyertesek és vesztesek
A szociálliberális kormány által sürgősségi rendeletben elfogadott adópoli-

tikai módosításokról kérdeztük Erdei Dolóczki István RMDSZ-es képviselőt 

és Édler Andrást, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét.

Módosulhat a parlament-
ben az adóreform – vall-
ja Erdei Dolóczki István. 

Az RMDSZ képviselője, az alsó-
ház pénzügyi bizottságának tag-
ja tegnap a Krónika megkeresé-
sére úgy vélekedett, az adótör-
vénykönyv módosításának van-
nak előnyei és árnyoldalai, a sür-
gősségi kormányrendelet megje-
lent a Hivatalos Közlönyben, így 
a szenátus elé kerül, ott pedig 
meglátása szerint még lényeges 
változásokat eszközölnek rajta, 
ami pozitív irányba mozdíthat-
ja el. „Láthattuk, hogy a megosz-
tott áfafizetésről rendelkező kor-
mányrendelet is teljesen megvál-
tozott. A kormány eredeti tervei 
szerint mindenki számára köte-
lező lett volna, most már csak a 
rosszul fizetőknek, a fizetéskép-
telenség szélére sodródott vál-
lalkozásoknak és azoknak a cé-
geknek kell alkalmazniuk a me-
chanizmust, amelyek 80 száza-
lékban az állammal kötnek szer-
ződést” – részletezte a politikus.

Mint hangsúlyozta, az adóre-
form előnye, hogy 16 százalék-
ról 10 százalékra csökkentet-
ték a személyi jövedelemadót és 
a társasági adót, hiszen így sza-
badabban mozognak a cégek, 
áramlik a tőke. A reform árny-
oldala viszont meglátása szerint 
az adókiesés, hiszen a személyi 
jövedelemadóból 2018-ra 33 mil-
liárd lejes bevételt irányoztak 
elő, ez a csökkenés miatt 13 mil-
liárd lejjel lesz kevesebb. Eddig a 
71,25 százaléka maradt helyben 
az önkormányzatoknál, most ha 
mind ott hagyják, akkor is ke-
vesebb lesz a pénzük. Ez pedig 
erőteljes központosítást jelent-
het, hiszen a helyi beruházások 
nagymértékben függnek majd a 
központi költségvetéstől, rész-
letezte Erdei Dolóczki István. 
Az az intézkedés pedig, hogy a 
munkavállalóra terhelik a társa-
dalombiztosítási járulékot, a po-

litikus szerint azzal a veszély-
lyel jár, hogy a versenyszférá-
ban csökkennek a nettó bérek. 
„Ismerve a munkaadói morált, 
nem kizárt, hogy esetenként ez a 
pénz a vállalkozó zsebében ma-
rad” – mondta a politikus. Sze-
rinte a szakszervezeteknek ar-
ra kellene a hangsúlyt fektetni-
ük, hogy a munkaszerződések-
be bekerüljön: a társadalombiz-
tosítási járulékot nem tarthatja 
vissza a munkaadó.

Eközben Édler András úgy vé-
li, a munkaerőhiány miatt a cé-
gek többsége valószínűleg meg-
emeli a bruttó béreket, hogy az 
alkalmazott ne veszítsen, amikor 
ki kell fizetnie a társadalombiz-
tosítási járulékokat. A Kovászna 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke azt mondja, előfor-
dulhat, hogy azok a munkaadók, 
akik meg akarnak szabadulni a 
nemkívánatos alkalmazottaiktól, 
kihasználják ezt a lehetőséget, 
és nem emelik meg a bruttó fize-
tésüket, ezzel veszik rá, hogy ön-

ként felmondjanak. A közszférá-
ban dolgozók bére eközben nem 
csökken, mert egy időben, vagyis 
január elsejétől lép érvénybe az 
új bértörvény, amely 25 százalé-
kos bérnövekedést ír elő. „Ez át-
verés, hiszen a kormány úgy tart-
ja be a közalkalmazottaknak a 
béremelésre tett ígéretét, hogy az 
nem jelent plusz kiadást a költ-
ségvetésnek, az állami szektor-
ban dolgozók fizetése tulajdon-
képpen nem fog változni” – szö-
gezte le a kamara elnöke. Édler 
rámutatott, az új adórendszer 
egyértelmű vesztesei az egyéni 
vállalkozók (PFA) és a szabadfog-
lalkozásúak, hiszen januártól a 
jövedelmük után kötelező módon 
be kell fizetniük a 35 százalékos 
társadalombiztosítási járulékot, 
akkor is, ha van állásuk, ami után 
szintén fizetik a tb-t. Édler And-
rás az adóreform pozitív hozadé-
kának tartja, hogy egyszerűsö-
dik az ügyintézés.

 
BÍRÓ BLANKA

REKLÁM

Erdei Dolóczki és Édler szerint jó és rossz oldala is van az adóreformnak




