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Klaus Johannis államfő bírálja a „fiskális forradalmat” hozó állami és társadalombiztosítási költségvetést

Új adópolitikával rajtolt a 2018-as év

A szociálliberális kormány 
által meghirdetett „fiská-
lis forradalom” keretében 

a tervezettnél ugyan kevesebb 
adópolitikai módosítás lépett ha-
tályba 2018. január 1-jétől, azon-
ban így is jelentős változások-
kal rajtolt az újév. Ezek pedig a 
társadalom valamennyi rétegét 
érintik. Az egyik legfontosabb 
változás, hogy a személyi jöve-
delemadó (szja) január 1-jétől 16 
százalékról 10 százalékra csök-
ken. Ez azonban mégsem hoz 
adóteher-könnyítést az állam-
polgároknak, mivel a kormány a 
munkavállalókra hárította a tár-
sadalombiztosítási hozzájárulá-
sok fizetésének kötelezettségét. 
A dolgozóknak 25 százalékos 
nyugdíj- és 10 százalékos egész-
ségügyi járulékot kell fizetniük 
az eddigi 10,5 százalék, illetve 
5,2 százalék helyett.

Az alkalmazottak esetében 
megnövelt tb-járulékot a kor-
mány a 6 százalékos szja-
csökkentéssel és mintegy 20 szá-
zalékos béremeléssel kompen-
zálja a közszférában, hogy a já-
rulékok áthárítása végül nulla 
összegű játszma legyen mind a 
dolgozók, mind a vállalatok szá-
mára. A vállalatok körülbelül 20 
százalék járulékot fizettek eddig, 
ezt a kiadást január 1-jétől a dol-
gozók bruttó bérének emelésé-
re kellene fordítaniuk, hogy mű-
ködjön a kormányzati elképzelés.

Csökkenhetnek a fizetések?

Megoszlanak a vélemények ar-
ról, hogy a versenyszféra alkal-
mazkodni fog-e ehhez a játsz-
mához, és a vállalatok megeme-
lik-e a dolgozók bruttó bérét, 
hogy nettó keresetük ne csök-
kenjen. Egyes elemzők szerint 
ez egyrészt azért fog megtörtén-
ni, mert nagy a munkaerőhiány, 
így a vállalkozók nem engedhe-

tik meg maguknak, hogy ma-
gukra haragítsák dolgozóikat, 
másrészt január 1-jétől mintegy 
20 százalékkal, 1900 lejre emel-
kedik a minimálbér.

Visszaszorítanák
az adókerülők számát

Az úgynevezett mikrovállal-
kozások esetében is jelentős 
változást hoz az újév. A kor-
mány január 1-jétől 500 ezer eu-
róról 1 millió euróra emelte az 
üzleti forgalom felső határát, a 
kis- és közepes vállalkozások-
nak kötelező módon az árbe-
vételük 1–3 százalékát kell be-
fizetniük adóként alkalmazot-
taik száma függvényében a 16 
százalékos társasági adó he-
lyett. Eddig 500 ezer euró fölött 
a cégek választhatták a társa-
sági adó fizetését. A kormány 
ettől az intézkedéstől azt várja, 
hogy csökkenni fog az adókerü-
lők száma. Az adóbehajtás szi-
gorítását célozza az az intéz-
kedés is, amely szerint január 
1-jétől a csődvédelem alatt álló 
és az áfatartozással rendelke-
ző cégeknek külön bankszám-
lára kell fizetniük az általános 
forgalmi adót (áfa/TVA).

Nyugdíjemelés csak a nyáron

Az újév a nyugdíjak területén 
is változásokat hoz. Az öreg-
ségi járandóságok nőni fog-
nak 2018-ban, de csak júli-
us 1-jétől, akkortól ugyanis 10 
százalékos emelést ütemezett 
be a kormány. A kabinet módo-
sította a kötelező magánnyug-
díjak rendszerét is, így január 
1-jétől csökken annak az ösz-
szegnek az aránya, amelyet 
az állami nyugdíjpénztárnak a 
dolgozók után át kell utalnia a 
magánnyugdíj-pénztáraknak. 
Az államnak befizetett nyug-

díjjárulékból a bruttó bér 5,1 
százalékát utalták át a magán-
biztosítóknak, amelyek január 
1-től csak 3,75 százalékot kap-
nak. Ennek következtében több 
pénz marad a jelentős hiánnyal 
működő román állami nyugdíj-
rendszerben.

Optimista költségvetés

A felsorolt intézkedések képe-
zik tehát a 2018-as évi állami és 
társadalombiztosítási költség-
vetés alapját. A román törvény-
hozás december 22-i együttes 
ülésén elfogadott 2018-as költ-
ségvetés nettó 2614 lejes átlag-
bérre, 5,5 százalékos gazdasá-
gi növekedésre, 3,1 százalékos 
éves inflációra, valamint 4,55 
lej/eurós átlagárfolyamra épít. A 
szociálliberális kormány új költ-
ségvetése GDP-arányosan 2,97 
százalékos államháztartási hi-
ánnyal számol, az ESA-hiány 
pedig 2,96 százalékra rúg majd 
jövőre, ami a maastrichti szer-
ződésben rögzített 3 százalékos 
küszöb alatt marad.  A kiadások 
legnagyobb részét, a bruttó ha-
zai termék (GDP) 10,9 százalé-
kát a szociális juttatások teszik 
ki, amelyek elérik a 98,6 milliárd 
lejt (21,4 milliárd euró). A költ-
ségvetésben az összkiadásokat 
314,5 milliárd lejre (68,3 milliárd 
euró) tervezték. A bérköltségek a 
GDP 8,9 százalékát teszik ki. A 
kormány 38,5 milliárd lejt (8,36 
milliárd euró) – a GDP 4,2 szá-
zalékát – tervezi közberuházá-
sokra fordítani. A katonai kiadá-
sok a jövő évben is elérik a GDP 
2 százalékát.

A Tudose-kabinet által elfo-
gadott tervezet értelmében a 
költségvetés bevételei elérik a 
287,5 milliárd lejt, ami 30,9 mil-
liárd lejjel meghaladja a 2017-es 
szintet, és ez lesz az első alka-
lom, amikor Románia büdzséje 

meghaladja a 200 milliárd lejt. 
A többletbevételből 21,1 milli-
árd lej az egészségügyi költség-
vetésbe megy, ami 17 százalé-
kos növekedést jelent 2017-hez 
képest, miközben a tanügy bü-
dzséje 16 százalékkal, a beru-
házásokra kiutalt összeg pedig 
42 százalékkal gyarapodik.

Államfői bírálat

Az év első munkanapján Klaus 
Johannis ál lamfő kihirdet-
te ugyan a költségvetést, az 
államelnöki hivatal által en-
nek apropóján kiadott közle-
mény azonban hosszan bírálja 
a szociálliberális kormány in-
tézkedéseit. Az államfő a do-
kumentumban arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a 2018-as bü-
dzsében több sebezhető pont is 
van, köztük a költségvetési hi-
ánynak a bruttó hazai termék 3 
százaléka alatti szinten tartá-
sa. Szerinte gondot jelent, hogy 
a költségvetés nem tartja szem 
előtt az Európai Bizottságnak 
a deficittel kapcsolatos ajánlá-
sait. „Románia elnöke aggodal-
mát fejezi ki amiatt, hogy Ro-
mániában ugyan rekordot dön-
tött a gazdasági növekedés, de 
bizonytalan a hiánynak a GDP 
3 százaléka alatti szinten tartá-
sa. Ugyanakkor országunkban 
a legnagyobb a strukturális hi-
ány az Európai Unió tagállamai 
közül. Ez a dinamika azt mu-
tatja, hogy az elkövetkező évek-
ben Romániának komoly erőfe-
szítéseket kell tennie annak ér-
dekében, hogy visszatérjen a 
költségvetési-adóügyi fegyelem 
útjára. A 2018-as költségvetés 
azonban figyelmen kívül hagy-
ja ennek az irányváltásnak a 
szükségességét, amit elviekben 
a kormány a 2018–2020-as adó-
ügyi-költségvetési stratégiában 
felvállalt” – áll a közleményben.

A bevételi adatoknak sem hisz

A költségvetés bevételeit illetőn 
is aggályai vannak az államfő-
nek. A szakmai elemzések sze-
rint az áfa bevételeinek 16 szá-
zalékos növekedése legalább két 
megfontolásból is túl optimis-
ta. „Egyrészt a 2017-es év költ-
ségvetési tapasztalata azt mu-
tatta, hogy az eredetileg várt-
nál nagyobb gazdasági növeke-
dés mellett – ami az első 9 hó-
nap után elérte a 7 százalékot, 
és elsősorban a fogyasztáson 
alapult –, nem nőttek a költség-
vetési bevételek, az áfabevételek 
sem, sőt a 2017-es állami költ-
ségvetésben a vártnál alacso-
nyabb szinten alakultak. Az elő-
rejelzések eközben arról szól-
nak, hogy 2018-ban lelassul a 
gazdasági növekedés üteme, be-
leértve a fogyasztást is. Másod-
sorban a költségvetés nem tar-
talmaz becsléseket a felvállalt 
intézkedések hatásáról, ilyen a 

megosztott áfafizetés bevezeté-
se, amit miközben az eredeti el-
képzeléshez viszonyítva mérsé-
kelték, csaknem kétszeres több-
letbevételt várnak tőle, mint az 
eredeti verzióban” – fogalmaz-
za meg kételyeit az államelnö-
ki hivatal.

Beruházásokat sürget

Az államfő szerint a kormány-
nak prioritásként kellene kezel-
nie a költségvetési bevételek be-
gyűjtésének hatékonyságát. Fel-
hívja a figyelmet arra is, hogy 
„nem elég, ha a büdzsé csak pa-
píron tartalmaz kiutalásokat 
beruházásokra, hanem azokat 
meg is kell valósítani”.

„Ugyan az európai uniós 
pénzalapokból megvalósuló be-
ruházások jóval a 2017-es szint 
felett alakulnak a büdzsében, az 
állami beruházások továbbra is 
az egyik legalacsonyabb szinten 
vannak a GDP-hez mérten. Eb-
ben az összefüggésben Romá-
nia elnöke felhívja a figyelmet a 
befektetések fontosságára meny-
nyiségi és minőségi szempont-
ból egyaránt, annak érdekében, 
hogy 2018-ban és az azt köve-
tő években fenntartható legyen 
a gazdaság növekedése. A kor-
mánynak tudatában kell lennie 
annak, hogy a befektetések fel-
áldozásának folytatása aláak-
názza Románia növekedési po-
tenciálját. Létfontosságú, hogy 
az európai alapokat egészé-
ben felhasználják, főként az inf-
rastrukturális beruházások te-
rén” – szögezi le az idézett do-
kumentum.

Az államtitkár derűlátó

Jelentős gazdasági hatással 
bírnak eközben a jövedelemadó 
területén javasolt költségveté-
si intézkedések György Attila 

pénzügyminisztériumi állam-
titkár szerint. Mint korábban 
lapcsaládunknak nyilatkoz-
va elmondta, a megnövekedett 
munkavállalói jövedelem követ-
keztében nőtt vásárlóerő ösz-
tönzi majd a belföldi keresle-
tet a fogyasztásra és a beruhá-
zásokra. „Ez a hatás ellensú-
lyozza a javasolt adóintézkedé-
sek kedvezőtlen hatását, és ele-
gendő helyet biztosít a költség-
vetési előrejelzéshez kialakí-
tott makrogazdasági keret meg-
valósításához” – vallja a szak-
ember. A társadalombiztosítási 
hozzájárulásnak a munkaválla-
lóra való átruházásra vonatko-
zó kérdésünk kapcsán úgy véle-
kedett, az intézkedésnek az üz-
leti környezetre gyakorolt hatá-
sa jelentős a tb-járulékok szá-
mának csökkenése és a mun-
káltató kötelezettségeinek el-
törlése miatt. 

 
BÁLINT ESZTER

Jelentős adópolitikai változásokat hozott a 2018-as esztendő: csökkent 

ugyan a személyi jövedelemadó, de a társadalombiztosítási hozzájáru-

lások fizetése áthárult az alkalmazottakra, így a kormány arra számít, 

hogy az adóterhek az állampolgárok és a vállalkozások számára összes-

ségében nem módosulnak.

Az adópolitika módosítása a társadalom minden rétegét érinti

Az év első munkanapján Klaus Johannis államfő 
kihirdette ugyan a költségvetést, az államelnöki 
hivatal által ennek apropóján kiadott közlemény 
azonban hosszan bírálja a szociálliberális 
kormány intézkedéseit.
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