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H I R D E T É S

A PSD ÁLTAL BEVEZETETT INTÉZKEDÉSEKET TÖRÖLT EL A PARLAMENT

Olcsóbbá válhat az üzemanyag

 Csökkenhet január elsejétől 
az üzemanyagok ára, miu-
tán a képviselőház döntés-
hozó testületként eltörölte 
az extra jövedéki adót. Azt 
azonban még nem tudni, 
mennyivel kerülhet keve-
sebbe a benzin. Elfogadták 
ugyanakkor a részmunka-
idős szerződések többle-
tadójának megszüntetését.

 » BÁLINT ESZTER

A szociáldemokrata párti 
(PSD) kormány két örök-
ségétől is megszabadul 

2020. január elsejétől Románia: a 
képviselőház döntéshozó testü-
letként elfogadta az adótörvény-
könyv módosítását, eltörölve az 
üzemanyagok extra jövedéki adó-
ját és a részmunkaidős szerződé-
sek többletadóját. 238-an szavaz-
ták meg a kezdeményezést, egy 
ellenszavazat és két tartózkodás 
mellett.

Mint a parlamenti vita során 
Robert Sighiartău, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) képviselő-
je hangsúlyozta, a jogszabály 
javítani fog mind a román ál-
lampolgárok életszínvonalán, 
mind a romániai gazdaságon. 
Emlékeztetett, hogy az extra 
jövedéki adó bevezetése mel-
lett érvelők azt ígérték, hogy a 
pénzt autópályák építésére for-
dítják, de ez nem történt meg. 
A részmunkaidős szerződések 
túladóztatásáról úgy vélekedett, 
elfogadhatatlan, hogy valaki 
két óra munkáért nyolc órának 
megfelelő adót fi zessen. Clau-
diu Năsui, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) tör-
vényhozója eközben felidézte, 
az extra jövedéki adót eredetileg 
csak 2017 elejéig akarták fenn-
tartani, és miután a Cioloş-kor-

mány nem hosszabbította meg 
hatályát, esett az üzemanyagár. 
A Tudose-kormány azonban 
ismét bevezette, és ennek álta-
lános áremelkedés lett a követ-
kezménye.

 A Szociáldemokrata Párt kép-
viselője, Lia Olguţa Vasilescu vi-
szont felszólalásában kiemelte: a 
törvénytervezet elfogadása nyo-
mán 4,5 milliárd lejjel kevesebb 
kerül az államkasszába. Azt is 
elmondta, miután a részmunka-
idős alkalmazottak bérjáruléka-
it a bruttó minimálbér alapján 
kezdték kiszámolni, néhány 
hónap alatt közel 300 000 mun-
kaszerződés került át a szürke 
gazdaságból a fehérbe. Arra is 
felhívta a fi gyelmet, hogy egyes, 
részmunkaidőben dolgozó sze-
mélyeknek nagyon kevés lesz a 
nyugdíjuk annak dacára, hogy 
ledolgozzák a napi 8–10 órát, 
mert a szerződésük alapján csak 
napi 2 órát dolgoznak.

Korodi: a jóhiszemű 
vállalkozókat büntették
Korodi Attila RMDSZ-es képvise-
lő azon a véleményen volt, hogy 
az állam nem büntetheti a jóhi-
szemű vállalkozókat. „Ezentúl 
a munkaidővel arányosan kell a 
társadalombiztosítási járulékot 
fi zetniük a munkaadóknak az al-
kalmazottak után. Erről ma döntő 
házként szavazott a képviselőház, 
ezáltal visszavezetve egy korábbi 
változatát a társadalombiztosítá-
si járulék befi zetésének, ugyanis 
eddig a munkaadónak – függet-
lenül attól, hogy teljes  vagy rész-
munkaidőben alkalmazott – a 
teljes munkaidő után kellett befi -
zetnie a tb-járulékot. Az RMDSZ 
már a kezdetektől ellenezte a tel-
jes munkaidő utáni járulékbefi -
zetést, hiszen ez a rendelkezés 
diszkriminatív volt, és gyakorla-
tilag a jóhiszemű vállalkozáso-
kat és alkalmazottakat büntette” 
– mutatott rá Korodi Attila az 

RMDSZ közleménye szerint. A 
szövetség képviselőházi frakció-
vezetője felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy az állam feladata az, hogy 
megszüntesse a feketemunkát, 
és olyan rendszert ültessen gya-
korlatba, amely feltérképezi és 
nyilvántartja a részmunkaidős 
munkaszerződéseket.

Adót kell emelni 
a csökkentéshez
Azt, hogy pontosan mennyi-
vel csökken január elsejétől az 
üzemanyagok ára, nehéz lenne 
megmondani. A liberális párti 
Robert Sighiartău például úgy 
számol, hogy egy 60 literes teli 
tankért átlagosan 20 lejjel kell 
majd kevesebbet fi zetni. Gazda-
sági szakemberek viszont arra 
hívják fel a fi gyelmet, hogy a 7 
eurócentes, vagyis 32 banis extra 
jövedéki adó eltörlése nyomán a 
jövedéki adó a benzin esetében 
literenként 1,656 lejre, a gázolaj-
nál pedig 1,1518 lejre csökken. Lé-
tezik azonban egy európai uniós 
irányelv, ami meghatározza, hogy 
egy adott szint alá nem mehet 
az üzemanyagok jövedéki adója. 
Romániában ez ezer literenként 
359 euró a benzinnél és 330 euró 
a gázolajnál. Átszámításkor az 
október első napján érvényes re-
ferencia-árfolyamot alkalmazzák, 
ami 4,7511 lej volt. Ezzel számolva 
a benzin jövedéki adójának mini-
mum 1,705 lejnek kell lennie lite-
renként, a gázolajnál pedig ez a 
szint 1,568 lej. Így viszont csak 27 
banival lehetne csökkenteni a jö-
vedéki adót, és nem 32 banival. A 
32 banis csökkentéshez tehát a jö-
vedéki adó szintjének minimális 
emelésére lenne szükség a szak-
emberek szerint. Hogy erre sor 
kerül-e, nem tudni, a pénzügymi-
nisztérium ugyanis tegnapig nem 
tette közzé a 2020. január elsejétől 
érvényes adószinteket, holott tör-
vényi kötelessége lett volna ezt 
október 20-áig megtenni.

Csökken az ár? Egyelőre nem tudni pontosan, mennyivel tankolhatunk olcsóbban januártól




