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H I R D E T É S

PÉNTEKI ÜLÉSÉN FOGADHATJA EL A SZOCIÁLLIBERÁLIS KABINET A BÍRÁLT INTÉZKEDÉSCSOMAGOT

Nem mond le a kormány az adóügyi tervekről

 » A kormány legújabb 
adóügyi terveit mind a mun-
káltatók és a szakszervezetek, 
mind pedig a civil szféra képvi-
selői elmarasztalták.

Dénes Zoltán a Krónikának: Magyarországon segített a bankadó 

Magyarország az elsők között vezetett be bankadót, előtte ehhez hasonlót Svédország léptetett életbe. Mivel a válság miatt a téma 
terítéken volt az egész Unióban, nem annak bevezetése, hanem mértéke keltett meglepetést – mondta el a Krónikának Dénes Zoltán, 
a Világgazdaság című budapesti napilap főszerkesztő-helyettese. A bankadó mértékének felső határa 2010 és 2015 között előbb 0,45 
százalék, majd 0,53 százalék volt. Az adó mértékének felső határa 2017. január elsejétől 0,21 százalékra csökkent. Különadóként a 
pénzintézeteknek 6,3 milliárd forintos hitelintézeti járadékot kellett fi zetniük 2010 és 2016 között, majd ezt 2017-től eltörölték. „Orbán 
Viktor miniszterelnök 2010. június 8-án jelentette be, hogy bevezetik a pénzügyi szektorra kivetendő különadót. Már akkor jelezte, hogy 
a költségvetésnek a létező banki különadó 13 milliárdján felül 187 milliárd forint bevételre lesz szüksége a bankoktól, biztosítóktól és 
más cégektől. A csökkentett adónemből egyébként idén körülbelül 50 milliárd forint folyik be a költségvetésbe, a javuló pénzintézeti 
eredmények miatt jövőre pedig 52 milliárdot irányoztak elő” – tájékoztatta lapunkat Dénes Zoltán. .Hozzátette: a 180 milliárd körüli 
bankadóból származó költségvetési bevétel mellett 130 milliárd forint körüli összeg származott az ugyancsak 2010-ben bejelentett 
tranzakciós illetékből. A főszerkesztő-helyettes szerint az akkori gazdasági miniszter, Matolcsy György által választott út bevált, hiszen a 
gazdaság úgy állt talpra, hogy a munkát terhelő adók és illetékek nem emelkedtek, bővül a lakossági fogyasztás, nő a gazdaság bruttó 
kibocsátása, és beindult a hitelezés is.  Szajlai Csaba, a Figyelő című budapesti hetilap főszerkesztő-helyettese lapunknak elmondta, 
Magyarországon 2019-től változik a bankok adózása is az egyszerűsítés jegyében. A kormány eltörli a hitelintézetek különadóját, a 
bankadó azonban marad. „A csökkentés hátterében az áll, hogy a kormány 2015-ben megállapodást kötött az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztés Bankkal. A kormány vállalta, hogy a 2016–2020 közötti időszakban négy lépésben csökkenti a bankadót. (Pataky István)

Minden irányból össztűz zúdult az 
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter 
által bejelentett adóügyi módosítá-
sokra, a szociálliberális kormány 
azonban mindenre fi ttyet hányva, 
pénteki ülésén várhatóan kisebb 
módosításokkal elfogadja azokat.

 » BÁLINT ESZTER

Rengeteg bírálat érte az Eugen Teodo-
rovici pénzügyminiszter által kedd 
este bejelentett adóügyi módosítá-

sokról szóló sürgősségi kormányrende-
let-tervezetet, és a Gazdasági és Társadal-
mi Tanács (CES) is negatívan véleményezte 
azt csütörtök késő délután, ezzel együtt a 
szociálliberális kabinet várhatóan kisebb, 
nem lényegi módosításokkal pénteki 
ülésén elfogadja azokat. Minderről Liviu 
Dragnea, a kormány fő erejét képező Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke nyilat-
kozott. Mint újságírói kérdésre részletezte, 
például a nyugdíjrendszer második pillére 
kapcsán tervezett intézkedések terén még 
a későbbi tárgyalások során lehetnek mó-
dosítások, ám a kezelési költség csökken-
téséről nem mondanak le. A sürgősségi 
kormányrendeletet a román állampolgá-
rok és Románia számára egyaránt rend-
kívül fontos intézkedésnek nevezte, és 
abbéli reményének adott hangot, hogy a 
kormány tartja magát ehhez.

Dumitru Coarnă, a CES tagja a negatív 
véleményezés kapcsán amúgy a Mediafax 
hírügynökségnek elmondta, a kormány 
legújabb adóügyi terveit mind a munkál-

tatók és a szakszervezetek, mind pedig a 
civil szféra képviselői elmarasztalták. A 
CES véleményezése amúgy konzultatív 
jellegű, ám Viorica Dăncilă miniszterel-
nök korábban úgy nyilatkozott, csakis ak-
kor kerül a kormány csütörtöki ülésének 
napirendjére az adóügyi intézkedéscso-
mag, ha a CES azt jóváhagyja.

Aggódnak a befektetők
Közben viszont szűntelen össztűz zú-
dul a tervezett intézkedésekre, melyek 
között – mint ismeretes – ott találjuk a 
bankokra kivetendő „kapzsisági” adó 
bevezetését, amelynek mértéke az irány-

adó bankközi kamatláb, a ROBOR állásá-
tól függ, az energetikai cégeket érintő 3 
százalékos pluszadót, amit az üzleti for-
galmuk alapján kell fi zetniük, a földgáz 
és az elektromos áram árának rögzítését, 
valamint a nyugdíjrendszer második pil-
léréből, vagyis a kötelező magánnyugdí-
jalapokból való önkéntes kiszállás lehe-
tőségét.

A Külföldi Befektetők Tanácsa (FIC) 
például csütörtöki közleményében csa-
lódottságának adott hangot azon nyi-
latkozatok nyomán, amelyek szerint „az 
idegenek” rosszat akarnak Romániának, 
és szembeállítják a nagyvállalatokat a ki-

csikkel, a románokat a külföldiekkel vagy 
a magánszektort a közszférával. „Egy 
megosztott társadalmú ország nem lesz 
könnyebben kormányozható, hanem egy-
szerűen csak szegényebb” – mutatott rá a 
FIC. A külföldi befektetők álláspontja sze-
rint ezt a sürgősségi kormányrendeletet 
nem szabad támogatni. „Ezért továbbra 
is fenntartjuk teljes hajlandóságunkat az 
ebben a témában folytatandó párbeszéd-
re, hogy véget vessünk az ártalmas politi-
kai diskurzusnak, amely mind a cégekre 
és alkalmazottaikra, mind általában véve 
a romániai társadalomra nézve káros” – 
szögezték le a közleményben.

Tőzsdei manipuláció?
Az AmCham Románia, vagyis a Románi-
ai Amerikai Kereskedelmi Kamara pedig 
már szerda este a tervezet azonnali visz-
szavonását követelte, mondván, a java-
solt intézkedések „általános káoszhoz” 
vezetnek a román gazdaságban, ezt bi-
zonyította a tőzsdén már a szerdai nyi-
tást követően tapasztalt zuhanás is. Cris-
tian Agalopol, az AmCham képviselője 
fel is szólította a Pénzügyi felügyeletet 

(ASF), hogy indítson vizsgálatot a Bu-
karesti Értéktőzsdén (BVB) lebonyolított 
valamennyi tranzakció kapcsán, mivel 
ott gyakorlatilag „vérfürdő” zajlott. A 
szakember azt mondja, a sürgősségi kor-
mányrendelethez hasonló kezdeménye-
zések képesek manipulálni a tőkepiacot.

Vészharangot kongat az OMV Petrom
Az OMV Petrom illetékesei is megszólal-
tak a térség egyik legnagyobb energetikai 
vállalatát több ponton is érintő rende-
lettervezet kapcsán, leszögezve, „az in-
tézkedés negatív hatással bír a romániai 
energetikai ágazatra”, és „legalább tíz év-
vel visszaveti a romániai földgázpiacot”. 
„Mélységes aggodalommal töltenek el 
a hatástanulmány és előzetes konzultá-
ció nélkül ránk erőszakolt intézkedések. 
Ezek negatív hatással vannak Románia  
megítélésére befektetők részéről, eltánto-
rítják azokat, akiknek beruházási terveik 
voltak, és negatívan hatnak ki a gazda-
ságra és a munkaerőre” – fogalmaz köz-
leményében az OMV Petrom.

Keményen beszóltak. Az OMV Petrom szerint visszavetik Romániát a kormány tervei




