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• RÖVIDEN
1222 lej
az átlagnyugdíj
A harmadik negyedévben
1222 lej volt az átlagnyugdíj,
8,9 százalékkal több mint az
előző negyedévben, az állami
nyugdíjrendszerből fizetett
illetmények átlagos összege
pedig 1180 lejre rúgott – közölte tegnap az Országos
Statisztikai Intézet (INS).
Az átlagnyugdíj és a nettó
átlagbér közötti arány 53,3
százalék volt, ami növekedést
jelent az előző negyedévben
regisztrált 48,2 százalékhoz
mérten. Ha a tavalyi év azonos
időszakához viszonyítjuk,
akkor az átlagnyugdíj és az államkasszából folyósított havi
juttatás összege is nőtt egy
év leforgása alatt, előbbi 10,5
százalékkal, vagyis 100 lejjel,
utóbbi 10,3 százalékkal, avagy
107 lejjel lett magasabb. Az
állami nyugdíjalapból fizetett
nyugdíjasok és az alkalmazottak aránya 9 a 10-hez, de amíg
Bukarestben ez az arány 5 a
10-hez, Teleorman megyében 16 a 10-hez. Az összeg
is eltérő, a legmagasabb és
legalacsonyabb között 557 lej
a különbség: Botoșani megyében 946 lej, Bukarestben 1503
lej az átlagnyugdíj.

Egyeztetnek
a nyugdíjtörvényről
Az RMDSZ a nyugdíjtörvény
végleges formájáról egyeztet a
kormánnyal, annak végső változata várhatóan ezen a héten
elkészül. Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető tegnap
a Mediafax hírügynökségnek
elmondta, keresik a megoldást
a fogyatékkal élő személyek
számára. Reményei szerint a
héten végleges formába önthetik a jogszabályt.
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Háztartási gépek cseréje
Kedvezmény jár a „zöldebb” hűtőre, mosógépre váltóknak
• 400 lejig terjedő

kedvezményre feljogosító utalványt kaphatnak azok a magánszemélyek, akik új hűtő,
mosógép vagy légkondicionáló berendezés
vásárlásakor leadják a
régi gépüket.
BÁLINT ESZTER

A

roncsautóprogramhoz hasonló környezetvédelmi programot indít útjára a Környezetvédelmi Minisztérium: ezentúl
különböző értékű utalványokban
részesülhetnek azok a magánszemélyek, akik energiahatékonyabbra
kívánják lecserélni régi hűtőszekrényüket, fagyasztójukat, mosógépjüket vagy éppen légkondicionáló
berendezésüket. A hivatalos bejelentés szerint a program iránt érdeklődők mától jelentkezhetnek, ehhez a
Környezetvédelmi Alap honlapján
(www.afm.ro) megtalálható applikációban leírtak alapján kell eljárni
– tegnapi lapzártánkkor az alkalmazás még nem volt elérhető.
A program lényege amúgy – a
roncsautóprogramhoz hasonlóan –
abban áll, hogy a fogyasztónak le
kell adnia régi háztartási gépét, és
az új gép árából levonódik az ezért
járó utalvány értéke. Mint Grațiela Gavrilescu környezetvédelmi
miniszter tegnapi sajtónyilatkozatában közölte: a költségvetésben

20 millió lejt irányoztak elő erre
a háztartásigép-csereprogramra,
ami 60 000 utalványra elegendő. A
tárcavezető megjegyezte egyúttal,
hogy például hűtő vásárlásakor
felhasználható kedvezményre feljogosító vouchert csakis hűtő leadása
esetén lehet kapni, más gépek után
másféle utalvány jár.
Az utalvány ugyanakkor csak
A++ vagy A+++ energiahatékonyságú háztartási gépek vásárlása
esetén hasznosítható. Amennyiben
a régi háztartási gépét leadó személy A++-os új mosógépet vásárol,
akkor 200 lejes voucherre jogosult,
ha A+++-ost választ, akkor a kedvezmény értéke eléri a 300 lejt. Az
A++-os hűtő vásárlása esetén a régi

Közeledik a befizetési határidő vége
A
2016-ból származó 186-os számú, ideiglenes érvényességű
törvény 2016. október 27-étől 2017.
április 27-éig lehetőséget biztosított a társadalombiztosítási járulék (nyugdíjalap) visszamenőleges
befizetésére.
Mivel az időszak rövidsége miatt nem mindenki szerzett időben
tudomást a lehetőségről, a kormány
a 2017/32-es sürgősségi rendelettel
2017. december 31-éig meghosszabbította a befizetési határidőt. Aztán a 2017/238-as törvénnyel újabb
befizetési időszakot biztosítottak
az érdekelteknek, így 2018. december 31-éig van lehetőség a szolgálati
évek kiegészítésére. Akik nem érték
el a törvény által előírt nyugdíjazási
korhatárt, visszamenőleg kifi zethetik a társadalombiztosítási járulékot
az előző öt év azon periódusaira,
amikor nem volt biztosítotti minőségük. Kivételt képeznek azok, akik
a 2010/263-as számú, köznyugdíjt
szabályozó törvény értelmében kö-

AKTUÁLIS

telesek voltak hozzájárulást fi zetni.
A befi zetett időszakok hozzájárulási
időszaknak minősülnek, és annak
mértéke szerint számítják ki az adott
időszakra a nyugdíjpontot.

Biztosítási szerződést kell kötni
Az érdekelteknek biztosítási szerződést kell kötniük a lakhelyük szerinti
megyei nyugdíjpénztárral legkésőbb
2018. december 31-éig, a szerződés
megkötésétől számított legtöbb öt
évre visszamenőleg. A hozzájárulás
számítási alapja legkevesebb az országos garantált minimálbér az adott
időben, valamint a normál munkakö-

Lakossági Tanácsadó Iroda

rülménynek megfelelő százalékarány,
ezt alkalmazzák azokra a hónapokra,
évekre, amelyre az illető személy biztosítást szeretne kötni. Ugyanakkor
a számítási alap nem lehet nagyobb,
mint a társadalombiztosítási költségvetés megalapozásánál fi gyelembe
vett országos átlagbér ötszöröse az
adott időszakokra. A kifi zetés egy öszszegben vagy részletekben történhet,
legkésőbb 2018. december 31-éig.

Kiknek érdemes?
Bár a fent ismertetett lehetőség adott,
az érintetteknek ajánlott előzetesen tájékozódniuk, hogy esetükben mennyi-
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gép leadása 300 lejes árengedményre jogosít, A+++-os esetében pedig
400 lejért számolják be a leadott
háztartási gépet. A legkondicionáló berendezések esetében viszont
mindkét energiahatékonysági kategória esetén 300 lejes utalvány jár.

Kidobott háztartási gépek.
Utalványt kaphatnak értük újak
vásárlásakor

▴
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Egyelőre még nem jön a regadó
Többszöri halasztás után az év végére kitűzött legújabb határidőre
sem vetik ki a köznyelvben csak regadóként emlegetett, a gépkocsik
forgalomba írásakor kért illetéket, miután a kormánynak máig nem
sikerült kiötölnie egy olyan formulát, ami támadhatatlan – közölte
tegnap újságírói kérdésre Grațiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter. „Nem könnyű a matematika” – jegyezte meg. Amikor pedig
arról faggatták, hogy mikor esedékes az új regadó, annyit mondott,
nem akar már semmit ígérni.

re előnyös vagy hatásos a befi zetés. Ez
a befi zetési lehetőség főként azoknak
kedvez, akik közelednek a nyugdíjkorhatárhoz, az utóbbi időben nem álltak
munkaviszonyban, és nincs meg a minimális szolgálati idejük ahhoz, hogy
a korhatárt elérve nyugdíjat kaphassanak, vagy a befizetett időszakkal lehet
úgy kiegészíteni a szolgálati időt, hogy
a közeljövőben elérhetővé váljon valamilyen előrehozott nyugdíjforma.

Az új nyugdíjtörvény tervezetében állandó lehetőségként jelenik
meg a nyugdíjalap visszamenőleges
befizetése, amely – ha jóváhagyják –
2021-től lép majd életbe.
Bálint Mária tanácsadó
Munka közben. Cikkünkből
kiderül, hogy kiknek kedvez a
befizetési lehetőség
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