
 Gazdaság 2020. március 25.
szerda 7

 » RÖVIDEN

Van pénz bérekre, nyugdíjakra 
a munkaügyi miniszter szerint
Van pénz az államkasszában a 
nyugdíjakra és a közalkalmazotti 
bérekre – jelentette ki hétfő esti 
televíziós nyilatkozatában Violeta 
Alexandru munkaügyi miniszter, 
leszögezve, nincs ok aggodalom-
ra. „Van pénz a költségvetésben a 
nyugdíjakra, és igyekszünk szigo-
rúan tartani magunkat a kifi zetési 
naptárhoz mind a készpénzes 
kifi zetés, mind a bankszámlára 
utalás esetében. Hasonló a hely-
zet a bérekkel is” – fogalmazott a 
tárcavezető. Beszélt egyúttal arról 
is, hogy a megyei nyugdíjpénz-
táraknál is bevezettek néhány 
óvintézkedést az alkalmazottak 
és az ügyfelek védelme érdeké-
ben, a tevékenység azonban nem 
állt le, a nyugdíjak újraszámo-
lása is folytatódik. A nyugdíjak 
szeptembertől esedékes emelésé-
vel kapcsolatban a miniszter azt 
mondta, nincs információja arra 
vonatkozóan, hogy ezt nem lenne 
lehetséges kivitelezni. 
 
Öt százalékig mélyülhet a hiány
Románia államháztartási hiánya 
az idén elérheti a bruttó hazai 
termék (GDP) 5 százalékát – jelen-
tette ki Virgil Popescu. A gazda-
sági minisztert a Ziarul Financiar 
gazdasági napilap idézte tegnapi 
számában. Popescu szerint ez a 
legoptimistább változat, hiszen 
becslések szerint a hiány akkor 
lesz 5 százalék, ha a koronaví-
rus-járvány csak két hónapot tart, 
de ha három-négy vagy esetleg 
öt hónapig érvényben lesznek a 
rendkívüli intézkedések, akkor 
nem lehet előre jelezni a defi cit 
mértékét. Amint arról beszámol-
tunk, a bukaresti  kormány már a 
járvány kitörése előtt is 3,6 száza-
lékos GDP-arányos államháztar-
tási hiánnyal számolt az idei évre, 
miután tavaly a defi cit elérte a 
4,6 százalékot azt követően, hogy 
a kormány jelentősen emelte az 
elmúlt években a béreket és a 
nyugdíjakat.
 
Újabb járatokat függeszt fel 
a Wizz Air
Mától felfüggeszti Temesvárról, 
Craiováról és Nagyszebenből indu-
ló járatait a Wizz Air. Az intézkedés 
május elsejéig érvényes – közölte 
tegnap a légitársaság. A magyar 
érdekeltségű fapados légitársaság 
azt követően hozta meg ezt a dön-
tést, hogy a bukaresti hatóságok a 
külföldi állampolgárok Romániába 
való utazásának korlátozásáról 
rendelkeztek. Az intézkedés a 
koronavírus terjedésének meg-
akadályozását célzó erőfeszítések 
része. A Wizz Air továbbra is indít 
járatokat Bukarestből, Kolozsvár-
ról, Jászvásárból, Marosvásárhely-
ről, Szatmárnémetiből, Suceaváról 
és Konstancáról, de a célországok 
által hozott korlátozások tisztelet-
ben tartásával.

Még mindig sok a kérdőjel, a 
többféle értelmezés az Or-
ban-kormány által szombaton 
kiadott gazdasági mentő-
csomag körül. A Krónikának 
nyilatkozó szakember éppen 
ezért operatív tanács létreho-
zását javasolja, mivel nincs 
idő törvényértelmezésekre, 
pereskedésre, hanem gyors 
beavatkozásra van szükség.

 » BÍRÓ BLANKA

O peratív tanács létrehozását 
javasolja a miniszterelnök-
ségnek Debreczeni László 

adószakértő, hogy a kormány által 
a vállalkozók megsegítésére kidol-
gozott mentőcsomagot egységesen 
és sürgősen alkalmazzák az egész 
országban. Az Orban-kormányhoz 
eljuttatott javaslata szerint a testü-
let feladata az lenne, hogy a helyi 
döntéshozóknak, végrehajtóknak 
a jogszabály alkalmazására vonat-
kozó kéréseit órákon belül meg-
válaszolja, ezzel is segítve, hogy 
a vállalkozók, a munkavállalók a 
leggyorsabban élhessenek a ked-
vezményekkel.

Sok a kérdés, 
többféle értelmezés
„Nincs idő törvényértelmezé-
sekre, pereskedésre. Gyors be-
avatkozásra van szükség, hiszen 
minden késlekedés a cégek létét 
veszélyezteti” – fogalmazta meg 
az adószakértő azt követően, 
hogy a kormány szombaton ki-
bocsátotta a gazdasági mentő-
csomagot, ám a rendeletekben 
foglaltak alkalmazására vonatko-
zóan még mindig vannak megvá-
laszolatlan kérdések, többféle ér-
telmezés. Többek között felmerül, 
hogy azok a cégek, melyek a ren-
delet megjelenése előtt döntöttek 
arról, hogy kényszerszabadságra 
küldik az alkalmazottaikat, él-
hetnek-e a kedvezményekkel. 
Debreczeni László szerint igen, 
hiszen azok a szükségállapot 
idejére vonatkoznak, amit már a 
rendeletek megjelenése előtt ki-
hirdettek.

Az sem egyértelmű továbbá, 
hogy az egyéni vállalkozók meg-
kapják-e a kényszerszabadsággal 
járó állami támogatást. Az adó-
szakértő értelmezése szerint igen, 
de erre is hivatalos álláspont 
szükséges, hiszen például a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) is azt 

SZAKÉRTŐ: EGYSÉGESEN ÉS GYORSAN KELLENE VÉGREHAJTANI A GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEKET

Sok a kérdőjel a mentőcsomag körül

Megállítanák a Covid-19-okozta gazdasági lejtmenetet

 » „Eddig soha 
nem javasol-
tunk hasonlót. 
Most viszont azt 
mondjuk, tartsák 
meg a pénzüket, 
majd ha lejár a 
járványhelyzet, 
befizetik az 
adót. A műkö-
dést is könnyebb 
lesz újrakezde-
ni, ha vannak 
tartalékaink” – 
részletezte Deb-
reczeni László.

jelentette be, hogy módosító javas-
latokat nyújt be, hogy a rendelet az 
egyéni vállalkozókra és visszame-
nőleg mindenkire érvényes legyen.

Az adótartozásokra nincs 
késedelmi kamat
A március 21. utáni adótartozá-
sokra nem kell késedelmi kamatot 
fi zetni – irányította rá egyúttal fi -
gyelmünket a sepsiszentgyörgyi 
szakember. Ennek tükrében azt 
javasolja a vállalkozóknak, hogy 
inkább ne fi zessék be most az 
adóikat, tartsák meg a pénzüket. 
„Eddig soha nem javasoltunk ha-
sonlót. Most viszont azt mondjuk, 
tartsák meg a pénzüket, majd ha 
lejár a járványhelyzet, befi zetik 
az adót. A járványhelyzetben és 
utána is biztosítékot jelent a kész-
pénztartalék. A működést is köny-
nyebb lesz újrakezdeni, ha vannak 
tartalékaink” – részletezte Deb-
reczeni László. Hozzátette: ha a 
szükségállapot véget ér, késedelmi 
kamat nélkül be kell majd fi zetni 
az adókat, de valószínűleg átüte-
mezésre is lesz lehetőség.

Azok a vállalkozók ugyanak-
kor, akik katonai rendelet miatt 
kénytelenek voltak felfüggeszteni 
a tevékenységüket, tehát vendég-
lők, fogorvosi rendelők, kérhetik 
a különböző számláik kifi zetésé-
nek elhalasztását. Ez vonatkozik 
a villanyszámlára, a közköltségre, 
de a bérleti díjra is, utóbbi abban 
az esetben is, ha magánszemély-
től, cégtől bérlik a helyiségeiket. 
Ugyanúgy a beszállítókra is érvé-
nyes. A számlák értékére szintén 

nem számolhatnak késedelmi ka-
matot a szolgáltatók és cégek. 

Kényszerszabadság állami 
támogatással
Kérdésünkre az adószakértő be-
szélt arról is, hogy a kényszersza-
badság intézményének két esete 
van: a katonai rendelettel bezárt 
vállalkozások minden alkalma-
zottjukat elküldhetik kényszer-
szabadságra, míg azok a vállalko-
zások, amelyek márciusi bevétele 
25 százalékkal csökkent a január–
februári átlaghoz képest az alkal-
mazottaik 75 százalékát küldhetik 
el. Az alkalmazottak a bruttó bér 
75 százalékára jogosultak, az ál-
lam ezt teljes mértékben fi nanszí-
rozza, mint ahogy az adóvonzatát 
is. Debreczeni László pozitív dön-
tésnek tartja, hogy azoknak a cé-
geknek, amelyeket nem zártak be 
katonai rendelettel, meg kell tarta-
niuk az alkalmazottaik 25 százalé-
kát, hiszen ez arra ösztönzik őket, 
hogy a jelenlegi helyzetben is leg-
alább „negyedgőzzel” próbálják 
folytatni a tevékenységet, ne áll-
jon le teljes mértékben a gazdaság. 
„Nehéz lesz így dolgozni, de ebben 
a helyzetben senkinek sem köny-
nyű” – összegezte az adószakértő. 

Rámutatott egyúttal, hogy a kény-
szerszabadságra vonatkozó dön-
tést bármikor meg lehet hozni, a 
vonatkozó dokumentációt április 1. 
után kell online beküldeni a mun-
kaerő-elhelyező ügynökségekhez 
a támogatás igénylésére. Ez akkor 
még időben történik, hiszen a már-
ciusi béreket áprilisban kell kiadni. 
A szükséges dokumentációról a kor-
mány oldalán lehet tájékozódni, on-
nan lehet letölteni majd űrlapokat 
is. Debreczeni László arra biztatja a 
vállalkozókat, minél hamarabb hoz-
zák meg az erre vonatkozó döntést. 
Értelmezése szerint ez érvényes az 
egyéni vállalkozókra, például fod-
rászokra, fogorvosokra, személyi 
edzőkre is, hiszen a vállalkozásaikat 
katonai rendelettel zárták be. Ők, 
ha nem volt fi zetésük, csak bevéte-
lük, akkor minimálbér 75 százalékát 
kaphatják. A szakember abban bí-
zik, hogy április elejéig ezt is egyér-
telműsítik.

Megcsonkított 
gyerekfelügyeleti szabadság
Az adószakértő arra is ráirányítot-
ta a fi gyelmünket, hogy bár az ere-
deti bejelentés szerint a járvány-
helyzetben az egyik szülő jogosult 
a szabadságra kényszervakáción 
levő gyermeke(i) mellett, s erre az 
időszakra a fi zetések 75 százalékát 
kaphatja meg, utólag az erre vo-
natkozó jogszabályt módosították. 
Míg először úgy jelent meg, hogy 
ezt az összeget teljes mértékben 
fi nanszírozza az állam, most már 
úgy van érvényben, hogy csak a 
fi zetést fedezi az állam, az adó-
vonzatát a munkaadó állja. Ez le-
bontva azt jelenti, hogy a bérkölt-
ségek 55 százalékát fi nanszírozza 
az állam, a 45 százalék az alkalma-
zót terheli – mutatott rá Debrecze-
ni László.
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Egymillió kényszerszabadságot tud fi zetni az állam

Az Országos Munkaerő-elhelyező Ügynökség (ANOFM) felkészült arra, hogy fedezze egymillió, 
a koronavírus-járvány miatt kényszerszabadságra küldött munkavállaló juttatását – nyilatkozta 
az Agerpres hírügynökségnek Victor Picu, a szakhatóság elnöke. Mint hangsúlyozta, jut pénz 
minden kényszerszabadságra küldött alkalmazottnak. Az illetékes szerint a munkaerő-elhelyező 
ügynökség célja, hogy minél több munkahelyet megmentsenek. Victor Picu tájékoztatása szerint 
áprilistól kezdik folyósítani a támogatást az érintett cégeknek. A szakhatóság elnöke emlékezte-
tett: az intézmény híváskezelő központot (call centert) hozott létre, amelyen a munkáltatók és a 
munkavállalók tájékozódást nyerhetnek a kényszerszabadság alatti juttatásokról. Az egységes, 
nem emelt díjas telefonszám: 021/4444.000. 

 1 euró       4,8445
1 dollár      4,4580
 1 svájci frank 4,5789
1 font sterling 5,2435
100 forint 1,3830

Valutaváltó




