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Háromezer lejes minimálbérrel 
indul a 2019-es év az építőipar-
ban – az intézkedéstől a mun-
kaerőhiány csökkenését és a 
fi zetések kifehérítését várják.

 »  BÍRÓ BLANKA

A megemelt ágazati minimál-
bér és az ezzel párhuzamo-
san csökkentett adóvonzat 

kifehéríti az építőiparban a bére-
ket, és mindenképpen jótékony 
hatása lesz, hiszen az alkalmazot-
tak nagyobb fi zetést kapnak, ám 
ez végeredményben az adók csök-
kenése miatt a cégnek nem kerül 
több pénzébe – összegzett a janu-
ártól bevezetett újdonságokat fi rta-
tó kérdésünkre Debreczeni László 
adótanácsadó. A Kovászna Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara al-
elnöke emlékeztetett, hogy 2019. 
január 1-től a következő tíz évre 
érvényes a rendelkezés.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, a kormány ez év ja-
nuártól 3000 lejre emelte az 
építkezésben dolgozók bruttó mi-
nimálbérét. Ezzel párhuzamosan 
50 százalékkal csökkentették az 
ágazatban dolgozók bérének az 
adóvonzatát. Az építőcégeknek 
az alkalmazottaik után nem kell 
befi zetniük a 10 százalékos jöve-
delemadót, a 10 százalékos egész-
ségbiztosítási járulékot, a nyugdíj-
biztosítás mértékét 25 százalékról 
21,25 százalékra csökkentették, a 
céges járulék az alkalmazottak fi -
zetése után 2,25 százalékról 0,33 
százalékra csökkent – idézte fel 
Debreczeni László. Hozzátette, 
ezek az intézkedések azokra a vál-
lalkozásokra érvényesek, amelyek 

JÓTÉKONY HATÁST VÁRNAK AZ ÁGAZATOT ÉRINTŐ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKTŐL

Szerencsés évkezdés az építőiparban

 »  Az intézke-
dések azokra a 
vállalkozásokra 
érvényesek, me-
lyek a jövedel-
mük 80 százalé-
kát építkezésből 
vagy ehhez 
kapcsolódó 
tevékenységből 
valósítják meg.

 » BÁLINT ESZTER

Miután Liviu Dragnea, a kormány 
fő erejét képező Szociáldemokra-

ta Párt (PSD) elnöke nekiment a Ro-
mániában jelen levő multinacionális 
vállalatoknak és bankoknak, majd 
a kormány kapzsisági adóval és más 

hasonló intézkedésekkel rukkolt elő, 
Eugen Teodorovici pénzügyminisz-
ter vasárnap este bejelentette: az Or-
szágos Adóhatóság (ANAF) az idén a 
nagy adófi zetőkre, a multinacionális 
vállalatokra fog összpontosítani. In-
doklása szerint foglalkozni kell azok-
kal a vállalatokkal, amelyek „kilopják 
a pénzt a románok zsebéből”, vagyis 
adóügyi optimalizálást hajtanak végre 
azért, hogy kevesebb adót kelljen az 
államnak fi zetniük. Teodorovici azt 
mondja, többletadót vetnek ki azokra 
a cégekre, amelyek kiviszik a profi tot 
az országból.

„Nem a kis cégek jelentik a gondot. 
Arra kell elköltenünk az erőforrásain-
kat, hogy pontosan lássuk, mi történik 
a gazdaságban” – hangoztatta egy 
televíziós műsorban a pénzügyi tárca 
vezetője. Egy általa valósnak mondott, 
ám meg nem nevezett cég  esetével pél-
dálózott, amely elmondása szerint egy 
nem romániai alapítású vállalat itteni 
kirendeltsége, és szerinte különböző 
pénzügyi machinációk nyomán 3,5 
millió euróval károsította meg a  román 
államkasszát. Majd egy bank példáját 
is említette a tárcavezető, amely felül-
értékelt összegű, összesen 7 millió eu-

rós kamatot fi zetett az anyabanknak, 
és ezzel egymillió eurós kárt okozott. 
Teodorovici ugyanakkor olyan anya-
vállalatokról is beszélt, amelyek arra 
kényszerítik helyi kirendeltségeiket, 
hogy bizonyos bankoknál vezessék 
számláikat, vagy éppen egy adott 
márkájú autót vásároljanak meg. „El-
lenőröket fogunk küldeni, és ha ilyen 
gyakorlatra derül fény, fi zetni fognak” 
– szögezte le a pénzügyminiszter.

Teodorovici egyúttal kitámadta Mu-
gur Isărescut, a Román Nemzeti Bank 
(BNR) elnökét is, akit konzultációra 
hívott, miután olyan hírek jutottak 
a fülébe, amelyek szerint „agresszív 
nyomásgyakorlás” létezne a román 
jegybank részéről a bankokra, hogy 
ne csökkentsék az irányadó bankközi 
kamatlábat, a ROBOR-t.

A multikra uszítja az adóhatóságot Eugen Teodorovici
 » Eugen Teo-

dorovici szerint 
foglalkozni kell 
azokkal a vállala-
tokkal, amelyek 
„kilopják a pénzt 
a románok zse-
béből”.

a jövedelmük 80 százalékát építke-
zésből vagy ehhez kapcsolódó tevé-
kenységből valósítják meg. Az adó-
szakértő arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy a cég besorolása dönti el, hogy 
érvényes-e rá a rendelkezés, ám ha 
a vállalkozás építkezéssel foglalko-
zik, akkor minden alkalmazottjára 
alkalmaznia kell. Tehát nemcsak 
az építkezésben dolgozó szakmun-
kásoknak kell 3000 lejes bruttó 
minimálbért adni, hanem minden 
munkavállalónak, így például a 
titkárnőnek vagy a takarítónőnek 
sem lehet kevesebb fi zetése, az adó-
vonzat viszont csökken. Debreczeni 
László rámutatott, egyértelmű a 

képlet, az alkalmazottak többet 
keresnek, a cég kevesebb adót fi-
zet, tehát mindenki jól jár. „Való-
színűleg az építkezésben dolgozó 
munkások eddig is többet kerestek 
az országos minimálbérnél, de ezt 
az összeget most már hivatalosan 
is megkapják, tehát kifehérítik az 
ágazatot. Ugyanakkor csökken az 
építkezésben a munkaerőhiány, 
hiszen nagyobb kedvvel vállal-
nak a pályakezdők vagy éppen a 
szakképzetlenek is munkát egy 
építővállalatnál, ha tudják, hogy 
indulásból bruttó 3000 lejes fi ze-
téssel alkalmazzák őket” – vallja 
Debreczeni László.

Pénzügyminiszter: nem mélyül a hiány

A hét folyamán a kormány nyilvánosságra hozhatja a 
2019-es évi állami költségvetés tervezetét, a parlament 
pedig február elején vitathatja meg a jogszabályjavaslatot, 
miután lezajlanak a találkozók a társadalmi partnerekkel – 
jelentette be vasárnap este Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter. Cáfolta egyúttal azokat a híreszteléseket, amelyek 
szerint a költségvetés hiánya 5 százalék körül alakul, leszö-
gezve, annak „alig a fele lesz”. Rámutatott, a hiány idén 3 
százalék alatt marad, valószínűleg a becsült 2,97 százalé-
kot sem éri el. Pontos értéket január 25-re lehet majd tudni. 
A miniszter beszélt arról is: a költségvetés azért késik, 
mert a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) decemberben 
elhalasztotta a megvitatását. „A 114-es számú sürgősségi 
kormányrendelettel kivetett kapzsisági adó a költségvetés 
tervezete értelmében nem hoz plusz jövedelmet, mint 
ahogy azok az összegek sem, amelyeket az energetikai vál-
lalatoknak kell kifi zetniük” – közölte egyúttal Teodorovici.

Jobb kilátások. Minimálbér-emeléssel kezdődött a 2019-es év az építőiparban

Nőttek a jövedelmek,
de nem eleget

Kovászna megyében növeked-
tek a bérek és a nyugdíjak, 

de még mindig az országos átlag 
alatt maradtak – derül ki a megyei 
statisztikai igazgatóság jelentésé-
ből, melyet a prefektúra honlapján 
hoztak nyilvánosságra. Az elemzés 
az elmúlt év első kilenc hónapjának 
az adatait dolgozza fel, rámutatva, 
hogy szeptemberben 3739 lej volt 
Kovászna megyében a havi bruttó 
átlagbér, míg az országos átlag havi 
4482 lej volt. A nettó fi zetésben  
hasonló mértékű a különbség, míg 
a háromszéki havi 2177 lej volt, az 
országos átlag 2688 lej. A jelen-
tésben kitérnek arra, hogy össze-
hasonlítva az egy évvel korábbi 
adatokkal, vagyis 2017 szeptembe-
rével a háromszéki nettó átlagbér 
18,1 százalékkal növekedett.

Szeptember végén Kovászna me-
gyében 51 142 alkalmazottat foglal-
koztatottak, 1 százalékkal többet, 
mint egy évvel korábban. A foglal-
koztattak ágazati megoszlását ele-
mezve kiderül, hogy tavaly szeptem-
berben a háromszéki alkalmazottak 
51,8 százaléka a szolgáltatások és a 
kereskedelem terén dolgozott, 44,53 
százalék az iparban és építkezésben, 
míg a fennmaradó 3,7 százalék a 

mezőgazdaságban és a kapcsolódó 
tevékenységekben, például halászat-
tal, vadászattal, erdészettel foglal-
kozó vállalkozásokban. A megyei 
átlagnál többet kerestek a szolgál-
tatásokban és a kereskedelemben 
dolgozók, ők megkapták a havi 2409 
lejt, míg az iparban, építkezésben, 
mezőgazdaságban nem érték el a bé-
rek a megyei átlagot, kevéssel meg-
haladva a nettó 1800 lejt. Ezekkel a 
bérekkel Kovászna megye országos 
szinten a 30. helyen áll.

A lista első helyein szerepel 
Bukarest 3467 lejjel, Kolozs megye 
3105 lejjel, Temes megye 2869 lejjel, 
Ilfov 2814 lejjel, Szeben 2743 lejjel, 
Iasi 2666 lejjel, Brassó 2589 lejjel, és 
Maros megye 2471 lejjel. A lista vé-
gén Suceava megye áll 2039 lejjel, de 
szintén keveset keresnek Botoşani, 
Krassó-Szörény és Neamţ megyében, 
ahol a bérek nem érik el a 2100 lejt. 
Hargita megyében 2110 lej volt a 
nettó átlagbér, ez a 35. helyezésre 
elég. Kovászna megyében az elmúlt 
év második negyedében 45 741 nyug-
díjas volt, 0,2 százalékkal több, mint 
egy évvel korábban, az átlagnyugdíj 
tavaly 1002 lej volt, 8,8 százalékkal 
magasabb mint egy évvel korábban. 
Ezzel Kovászna megye az országos 
27. helyen áll. Az első helyezettek 
Bukarest, Hunyad, Brassó, Galac, 
Gorj, Prahova és Kolozs, ahol az 
átlagnyugdíjak 1365 és 1126 lej 
között vannak. Az utolsók Botoşani, 
Giurgiu, Vrancea és Vaslui, ahol az 
átlagnyugdíj nem haladja meg a 890 
lejt, derül ki a statisztikai igazgató-
ság jelentéséből.  (B. K. B.)
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