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Csökken a hagyományos és 
biotermékek áfája, és adóam-
nesztiában részesül mintegy 600 
ezer adófi zető – a vonatkozó 
sürgősségi kormányrendelete-
ket tegnapi ülésén fogadta el a 
Dăncilă-kormány.

 » BÁLINT ESZTER

A lig pár nappal az intézkedések 
bejelentése után a bukaresti 
szociálliberális kormány elfo-

gadta tegnapi ülésén a hagyományos 
és biotermékek általános forgalmi 
adójának (áfa/TVA) 9 százalékról 
5 százalékra történő csökkentését. 
Ugyanakkor a beígért amnesztiában 
részesített mintegy 600 ezer adófi -
zetőt, akinek 2015. július 1-je és 2017. 
december 31-e között az országos mi-
nimálbérnél kisebb jövedelme volt.

Áfalefaragás az egészségért
„A mai ülésen egy fontos hatással bí-
ró jogszabályról tárgyalunk. Azt akar-
juk, hogy a románok jobban hozzá-
férjenek az egészséges, minőségi ter-
mékekhez. 9 százalékról 5 százalékra 

csökkentjük a hegyvidéki, hagyomá-
nyos termékek áfáját. A lépéssel hoz-
zájárulunk ezen termékek árának a 
csökkenéséhez, és arra bátorítjuk az 
embereket, hogy fogyasszanak egész-
séges termékeket” – hangsúlyozta 
Viorica Dăncilă miniszterelnök a teg-
napi kormányülés első felében.

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a most elfogadott rendelet 
indoklása szerint a bio- és hagyo-
mányos termékek áfájának 4 szá-
zalékos csökkentése hozzájárulna 
a jó minőségű élelmiszerek árának 
csökkenéséhez, mert ezek jelenleg 
általában többe kerülnek, mint a ha-
sonló, nem hagyományos termékek. 
A dokumentum szerint az egészsé-

ges élelmiszerek forgalmazásának 
támogatását az is indokolja, hogy 
az Európai Unió országai közül Ro-
mániában következik be a második 
legtöbb haláleset az érrendszeri be-
tegségek miatt (100 ezer lakosra szá-
mítva évente 1530, az 1036-os uniós 
átlaghoz képest), illetve az is, hogy a 
romániai felnőtt lakosság 9,1 száza-
léka túlsúlyos, miközben az Európai 
Unióban ez az arány 6 százalékos.

A rendelet hatálya alá eső, jó mi-
nőségű, adalékanyagok nélküli bio-, 
hegyvidéki és hagyományos terméke-
ket az illetékes hatóságok által kiadott 
eredetigazolással lehet forgalmazni.

A kormány számításai szerint ösz-
szesen 836 millió lej bevételkiesést 

AZ ADÓFIZETŐK ZSEBÉBE VÁGÓ INTÉZKEDÉSEKET FOGADOTT EL TEGNAPI ÜLÉSÉN A DĂNCILĂ-KABINET

Áfát csökkent, adóamnesztiát nyújt a kormány

Osztogatnak. Áfát csökkentett, és elmaradt tartozásokat engedett el tegnapi ülésén a bukaresti szociálliberális kormány
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okoz a következő négy esztendőben 
az áfacsökkentés.

Amnesztia a legkisebb
jövedelmekre
Viorica Dăncilă kormányfő a kabi-
net tegnapi ülésén arról is beszélt, 
hogy az elmaradt egészségbiztosí-
tási hozzájárulások esetén nyújtott 
amnesztiával mintegy 600 ezer 
román állampolgár esetében szün-
tetik meg a fennálló „méltányta-
lanságot”. Azokról az adófi zetőkről 
van szó, akinek 2015. július 1-je és 
2017. december 31-e között az or-
szágos minimálbérnél kisebb jö-
vedelme volt, ők a sürgősségi kor-
mányrendelet elfogadása nyomán 
mentesülnek az egészségbiztosítási 
hozzájárulás (CASS) befi zetésének 
kötelezettsége alól. Azok a ma-
gánszemélyek esnek az amnesztia 
hatálya alá, akik esetében az adó-
kivetés alapját a minimálbér tizen-
kétszeresét kitevő évi jövedelem 
képezte, de 2015. július 1-je és 2017. 
december 31-e között nem érték el 
ezt a jövedelmet. Ugyanebben a 
kedvezményben részesülnek azok 
a magánszemélyek is, akiknek a jel-
zett időszakban egyáltalán nem volt 
jövedelmük, de akiknek járulékfi -
zetési alapját szintén az országos 
minimálbér képezte. Azok a magán-
személyek, akik az egészségügyi 
járulék befi zetése mellett döntöttek, 
nem mentesülnek a befi zetés köte-
lezettsége alól. Az amnesztia ha-
tálya alá eső, elengedett összegek 
1,035 milliárd lejt tesznek ki.

 » A lépéssel 
hozzájárulunk 
ezen termékek 
árának a csök-
kenéséhez, és 
arra bátorítjuk 
az embereket, 
hogy fogyassza-
nak egészséges 
termékeket” 
– hangsúlyozta 
Viorica Dăncilă.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Idén mosogatógépet és televíziót is 
lehet vásárolni a háztartási gépek 

roncsprogramja keretében – derül 
ki az országos szintű projekt módo-
sított útmutatójának tervezetéből. 
A roncsautóprogram mintájára ki-
dolgozott kezdeményezés révén az 
érdekeltek ebben az évben is érték-
utalványra válthatják régi típusú 
háztartási eszközeiket, és az így 
kapott vouchert energiatakarékos 
gépek vásárlására használhatják. 
A tervezet értelmében egy A++ ener-
giahatékonysági besorolású mosógé-
pért 200 lejes, az A+++-osért pedig 
300 lejes értékutalvány jár. Az A++-
os mosogatógépekért 300 lej, míg 
az A+++ energiahatékonyságúakért 
400 lej értékű vouchert adnak.

A légkondicionáló berendezése-
kért (akár A++, akár A+++ kategóriá-
ba tartoznak) 400 lejes értékjegy jár. 
Az A++ energiahatékonysági besoro-
lású hűtőszekrényekért és fagyasztó-
ládákért 300 lejes, az A+++-osokért 
400 lejes vouchert adnak. Az A kate-
góriás televíziókért 200 lejes, míg az 
A+ besorolásúakért 500 lejes értéku-
talvány jár.

Az Agerpres hírügynökség közölte, 
a program keretében nyújtott támo-
gatásokra a részt vevő üzleteknél (be-
leértve az online áruházakat is) kell 
jelentkezni, a régi háztartási eszközt 
az új átvételekor kell majd leadni.

Mint ismeretes, a háztartási gépek 
roncsprogramját tavaly indították el 
először 20 millió lejes költségvetés-
sel. Idén 40 millió lejt szán rá a ro-
mán kormány.

Kibővített roncsprogram
 » KRÓNIKA

Jövőre újraindulhat a Kolozsvár és 
Budapest közötti repülőjárat – je-

lentette be a kincses városi Avram 
Iancu nemzetközi repülőtér igazgatója 
tegnapi sajtótájékoztatóján. David Ci-
ceo szerint a közvetlen összeköttetés 
mindkét város számára fontos lenne. 
A légikikötő vezetője elmondta, hogy 
Orbán Viktorral is alkalma nyílt tár-
gyalni a témáról, amikor a magyar 
kormányfő a múlt héten Kolozsvárra 
látogatott. Közölte: a napokban ta-
lálkozni fog Brüsszelben a budapesti 
repülőtér igazgatójával, akivel a járat 
beindításának konkrét vonatkozásai-
ról tárgyalnak majd.

„Megvitattuk egy Kolozsvár és Bu-
dapest között rendszeresen közlekedő 
repülőjárat bevezetésének lehetősé-

gét, ami nagy fontossággal bír mindkét 
város számára. Orbán Viktor támoga-
tásáról biztosított, folytatni fogjuk a 
megbeszéléseket, és meggyőződésünk, 
hogy jövő évben sikerül elindítani egy 
menetrend szerinti járatot ezen az út-
vonalon. A budapesti repülőtér sokkal 
nagyobb, és úgy gondolom, hogy az új 
járat hasznára válik mind Budapest-
nek, mind Kolozsvárnak” – idézte az 
Agerpres hírügynökség David Ciceót. 
Kolozsvár és Budapest között volt ide-
iglenesen közvetlen légi összeköttetés, 
miután a marosvásárhelyi Transilva-
nia nemzetközi repülőteret bezárták 
a kifutópálya felújítása miatt, ezért a 
Wizz Air átköltöztette Kolozsvárra a 
Marosvásárhely–Budapest- járatát is. 
Tavaly júniusban azonban újból meg-
nyílt a légikikötő, így a pesti járat ismét 
Marosvásárhelyen száll le.

Repülővel Kolozsvárról Budapestre

 » A légiki-
kötő vezetője 
elmondta, hogy 
Orbán Viktorral is 
alkalma nyílt tár-
gyalni a témáról, 
amikor a magyar 
kormányfő a múlt 
héten Kolozsvárra 
látogatott.

Hagynák dolgozni a kismamákat

A parlament asztalán van egy olyan törvénytervezet, ami 
lehetővé tenné a kismamák számára, hogy lehessen más 
keresetük is a gyermekgondozási díjon (gyed) kívül, példá-
ul szerzői jogdíjakból vagy mezőgazdasági tevékenységből 
– jelentette be hétfő este Liviu Dragnea, a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnöke. Mint hangsúlyozta, egyetlen cikkellyel 
vezetik be a módosítást. Arra a kérdésre, hogy szerinte 
Klaus Johannis államfő kihirdeti-e a jogszabályt, Dragnea 
így felelt: „Tényleg nem érdekel. Végül ki kell hirdetnie. 
Késleltetheti, de nincs miért ezt tennie. Ez mindössze egy 
cikkely. Nem kerül sok időbe, hogy kielemezze.”

Törvénnyel lépnének fel a kettős mérce ellen

Sürgősségi eljárással fogadja el a parlament a multinacionális társasá-
gok által alkalmazott kettős mércét büntető jogszabályt. Liviu Dragnea, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke elmondta, a nyugati piacokon 
kínált termékeknél rosszabb minőségű árut a romániai hatóságok 
elkobozzák, és az üzletlánc éves üzleti forgalmának a 4 százalékára is 
büntethetik a jogszabály ellen vétőket. A szociáldemokrata pártelnök 
számos alkalommal beszélt arról, elfogadhatatlan, hogy a romániai la-
kosság gyengébb minőségű termékeket kap, mint más európai országok 
lakosai, kedve az élelmiszerektől, egészen a gyógyszerekig.




