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Ú jabb állami támogatásokat vehet-
nek igénybe a koronavírus-járvány 

által sújtott cégek, ám ezeket egyelőre 
nem lehet lehívni, mert nem jelentek 
meg a kérelmezési formanyomtatvá-
nyok. Mint Debreczeni László adó-
tanácsadó a Krónika megkeresésére 
elmondta, a kényszerszabadság intéz-
ménye tovább él, azok a cégek vehetik 
igénybe, melyeknek korlátozott a tevé-
kenységük. Viszont szeptember elejé-
től a vendéglátóipari cégek már nem 
igényelhetik ezt a támogatást, mert a 
beltéri egységeik megnyitásával elvi-
leg korlátozások nélkül működhetnek.

Részleges kényszerszabadság
Ugyanakkor augusztus végén a kor-
mány bevezette a részleges kény-
szerszabadság intézményét, ennek a 
lényege az, hogy ha a vállalkozásnak 
csak csökkentett mértékben van szük-
sége az alkalmazott munkájára, négy 
órában foglalkoztathatja, és a másik 
négy órára kérheti az államtól a 75 
százalékos bértámogatást. „Ez a gya-
korlatban úgy működik, hogy a mun-
kavállaló napi négy órát dolgozik, a 

másik négy órában pedig kényszersza-
badságon van, amit 75 százalékban az 
állam fi nanszíroz. Tehát a fi zetésének 
a felét megkapja, a másik felét pedig 
75 százalékban állami támogatásból” 
– részletezte az adószakértő.

A támogatás odaítélésének felté-
teleit általánosan fogalmazták meg 
a jogszabályban, egyszerűen csak 
annyit közölnek: azok a cégek jogo-
sultak arra, hogy éljenek a részleges 
kényszerszabadság intézményének 
lehetőségével, melyek tevékenysége a 
szükségállapot vagy a veszélyhelyzet 
alatt csökkent.

„Szinte minden vállalkozásról el-
mondható, hogy a szükségállapot 
alatt visszaesett a forgalma, ha azt 
összehasonlítjuk az elmúlt év hasonló 
időszakával” – mutatott rá Debreczeni 
László. Az adószakértő azt javasolja 
a vállalkozóknak, hogy várják meg, 
amíg megjelenik a kérelmezési forma-
nyomtatvány, mert annak a tartalmá-
ból kiderül majd, hogy pontosan kik 
élhetnek ezzel a lehetőséggel.

Pénz a napszámosok után is
Szintén az augusztus végén megjelent 
csomag tartalmazza azt is, hogy a 

napszámosokat foglalkoztató cégek, 
december 31-ig kérhetik az alkalmi 
munkásokkal járó költségeik  35 szá-
zalékának a megtérítését. Ez esetben 
is feltétel, hogy a vállalkozás tevé-
kenysége csökkent a járványhelyzet 
következtében.

A kormány visszatér az egyéni és 
családi vállalkozásokra is, melyeket a 
szükségállapot alatt teljesen leállítot-
tak. Ha az újraindulás után csökkent 
a forgalmuk, az év végéig havonta kér-
hetik az országos átlagbér 41,5 százalé-
kát, hogy a kiesést kompenzálják.

Ezeket a támogatásokat a forma-
nyomtatványok megjelenése után 
lehet kérni – szögezte le az adóta-
nácsadó.

Nem sokaknak jár
a 2500 lejes támogatás
Debreczeni László kitért ugyanakkor 
arra is, hogy az állam megítélt egy 2500 
lejes támogatást a távmunka technikai 
eszközeinek a beszerzésére, ám ez-
zel a lehetőséggel kevés cég tud élni, 
ugyanis a távmunka nem azonos az 
otthoni munkavégzéssel. „Nem elég, 
hogy az alkalmazott otthonról dolgo-
zik, ha a munkaadó nem módosította 

a munkaszerződést, és nem rögzítette 
abban a távmunka feltételeit, akkor ez 
a támogatás nem igényelhető” – hívta 
fel a fi gyelmet Debreczeni László.

Rámutatott továbbá, hogy még min-
dig érvényben van a lehetőség, hogy 
azok a cégek, amelyeknek legalább 
15 napra kényszerszabadságra kellett 
küldeniük az alkalmazottaikat, három 
hónapon keresztül kérhetik a bruttó 
bér 41,5 százalékos állami fi nanszíro-
zását. A júniusra igényelt támogatást 
közel egy hónapos késessel, augusztus 
végén kezdték utalni, és akkor derült 
ki, hogy a jogszabály félreértelmezése 
miatt sok vállalkozás kérését a megyei 
munkaügyi hivatal visszautasította. 
A jogszabályban ugyanis az szerepel, 
hogy a támogatás feltétele a 15 napos 
kényszerszabadság. A Kovászna me-
gyei munkaerő-elhelyező ügynökség 
például ezt 15 munkanapként értel-
mezte, emiatt sok kérést visszauta-
sított. A munkaügyi minisztérium 
pontosító körlevele leszögezi, hogy 15 
naptári napról van szó, és nem munka-
napról, ez a körlevél a könyvelők tes-
tületénél elérhető, a vállalkozók ezzel 
érvényesíthetik az igazukat a hivatallal 
szemben – tanácsolta az adósszakértő.

Újabb támogatások a koronavírus miatt bajba jutott cégeknek

 » Debreczeni 
László kitért 
ugyanakkor arra 
is, hogy az állam 
megítélt egy 
2500 lejes támo-
gatást a táv-
munka technikai 
eszközeinek a 
beszerzésére, ám 
ezzel a lehető-
séggel kevés cég 
tud élni, ugyan-
is a távmunka 
nem azonos az 
otthoni munka-
végzéssel.

Románia az egyetlen európai 
uniós tagállam, ahol máig nem 
nyithattak újra a gyógyturiszti-
kai központok. Az ágazat képvi-
selői a csődtől tartanak, és azt 
kérik a bukaresti illetékesektől, 
hogy tegyék lehetővé a szeptem-
ber 15-ei nyitást.

 » BÍRÓ BLANKA

Ö sszehangolt kampánnyal 
próbálja menteni az ösz-
szeomlás szélére sodródott 

hazai gyógyturizmust a Romániai 

Gyógyturisztikai Munkáltatók Szö-
vetsége (OPTBR). A romániai közjogi 
méltóságoknak, szakhatóságoknak 
küldött nyílt levélben kérik, hogy 
szeptember 15-től engedélyezzék a 
tevékenységükhöz nélkülözhetetlen 
benti medencék megnyitását. Kéré-
sük nyomatékosítására online petí-
ciót is kezdeményeztek.

A szovátai Ensana Health Spa is 
tagja a szövetségnek, a nyílt levelet 
és a petíció szövegét  Godra Árpád 
értékesítési igazgató küldte el szer-
kesztőségünknek. Mind a két doku-
mentumban azzal érvelnek, hogy 
európai szinten magukra maradtak, 
hiszen Románia az egyetlen ország az 

Unióban, ahol még mindig korlátoz-
zák a gyógyturizmust, nem engedik 
a benti medencék megnyitását. Fel-
vették a kapcsolatot az európai társ-
szervezetekkel, és kiderült, hogy a 
tagállamokban, Románia kivételével, 
már május végén, június elején en-
gedélyezték a gyógyfürdők, kezelési 
központok működését.

„Az Európai Unió többi tagálla-
mában felismerték, hogy az egész-
ségturizmus a krónikus betegségek 
elleni küzdelem második frontvona-
la, minden korcsoportban segítség 
lehet a kórlefolyás könnyítésében, a 
szövődmények csökkentésében. Ro-
mániában megvannak a természetes 

A BENTI MEDENCÉK, WELLNESSRÉSZLEGEK MEGNYITÁSÁT KÉRIK AZ ÁGAZAT KÉPVISELŐI SZEPTEMBER 15-ÉTŐL

Petíció indult a gyógyüdülés megmentéséért

Belépni tilos. Továbbra is zárva van például a nagyváradi élményfürdő összes benti medencéje és csúszdája, mint ahogy a wellnessközpontja is
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adottságok, ám ezeket nem tudjuk 
kihasználni megelőzésre, gyógyí-
tásra, nyugtatásra” – érvelnek a 
szövetség tagjai.

A gyógyturisztikai és spaközpon-
tok teljes körű újranyitását kérik, 
hiszen ezek az egészségügyi hatás 
mellett az ország költségvetéséhez 
is jelentős mértékben hozzájárul-
nak, másrészt a kórházi kezelés 
költségei sokkal nagyobb terhet ró-
nak az államra, mint ha a betegsé-
geket még korai stádiumban gyógy-
kezeléssel szinten tartják. 

A nyílt levélben felidézik, hogy a 
járvány kitöréséig a romániai gyógy-
turizmus folyamatosan fejlődött a 
magánszektor befektetéseinek kö-
szönhetően, ám a jelenlegi helyzet-
ben kizárólag a kormányzati dönté-
seken múlik a jövője. Rámutatnak, 
hogy a gyógykezelés nem jelent 
kockázatot a koronavírus terjedésé-
ben, ám újra kell gondolni ennek a 
módját, hogy a vírus terjedésének 
veszélyét minimalizálni tudják.

Arra is kitérnek, hogy az állam 
által támogatott gyógykezelési be-
utalók iránt  csökkent a kereslet, 
mivel a kedvezményezettek csak 
korlátozott körülmények között 
vehették volna igénybe a szolgál-
tatásokat. Ennek eredményeként 
a nyári csúcsszezonban  csak ezek 
50 százaléka talált gazdára. „Romá-
niában a járvány miatt bevezetett 
korlátozások miatt az ágazat egyre 
hanyatlik, és félő, ha nem lesz újra-
nyitás, az év végéig a szakemberek 
felét elveszíti az ország, a szakcégek 
60 százaléka pedig csődbe jut. Nem 
veszíthetünk el mindent, amit az el-
múlt években felépítettünk, az ága-
zatot, amely évente több százezer 
hazai polgárt kezel, nem lehet ha-
lálra ítélni” – fogalmaz a szövetség.
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rulnak.




