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Mindössze a vállalkozások 
túlélését szolgálják a buka-
resti kormány által elfogadott 
támogatások, a Krónikának 
nyilatkozó szakértő szerint 
ennél többre lenne szüksége a 
versenyszférának a továbblé-
péshez, fejlődéshez gazdasági 
válság idején.

 » BÍRÓ BLANKA

A vállalkozókat érintő több 
jogszabály/módosítás lépett 
érvénybe január elsejétől – a 

Cîțu-kormány által a tavalyi év utol-
só napjaiban elfogadott változások-
ról Debreczeni László adótanács-
adóval (portrénkon) beszélgettünk.

A szakember megkeresésünkre 
elsőként azt hangsúlyozta, hogy 
miközben a cégekkel, a könyvvi-
tellel, a pénzügyekkel kapcsola-
tosan 2019-ben mintegy száz jog-
szabály jelent meg, ezek száma 
az elmúlt évben megháromszoro-
zódott. „Kegyetlenül nehéz volt 
ebből a szempontból is a 2020-as 
esztendő, szinte minden napra 
jutott egy-egy módosítás, amivel 
a vállalkozóknak naprakészek-
nek kellett lenniük” – mutatott 
rá Debreczeni László, aki szerint 
folyamatosan – így az elmúlt év 
végén is – csak „tűzoltás” történt, 
a támogató intézkedések egy ré-
szét három–kilenc hónappal meg-
hosszabbították, de nem látszik a 
hosszú távú elképzelés a gazdaság 
ösztönzésére.

„Ezek a támogatások a vállal-
kozások túlélését segítik, de a 
továbblépésre, a fejlődésre is gon-
dolni kellene, hogy a vállalkozók 
tudják felépíteni a stratégiájukat, 
ami kivezeti őket a válságból” – 
összegezte az adószakértő.

Újdonságok 
a pénztárgépek körül
Debreczeni László a legfontosabb 
módosításokról tájékoztatva kifej-
tette, fontos kedvezmény, hogy az 
elmúlt évi adószámításnál le lehet 
ütni az adóból a 2018–2020-ban 
megvásárolt elektronikus pénz-
tárgépek értékét. Tehát ha 2018-
ban egy sarki kisbolt tulajdonosa 
vásárolt négy elektronikus pénz-
tárgépet, azt a mintegy 10 ezer lejt 
a tavalyi év utolsó negyedévének 
zárásakor leütheti az adójából. 
Ugyanakkor január 31-én járt vol-
na le a határidő, hogy a cégek 
rácsatlakozzanak az elektronikus 
pénztárgépekkel az adóhivatal 
rendszerére, ezt elhalasztották 
március 31-ig, ami valójában azt 
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Folytatódik a „tűzoltás” a cégek túléléséért

Állami támogatást kaphatnak a járvány miatt bajbajutott vendéglátósok

 »  „Kegyet-
lenül nehéz 
volt ebből a 
szempontból 
is a 2020-as 
esztendő, szinte 
minden napra 
jutott egy módo-
sítás, amivel a 
vállalkozóknak 
naprakészeknek 
kellett lenni-
ük” – mutatott 
rá Debreczeni 
László.

jelenti, hogy nem rónak ki bírságot. 
Ez a lapunknak nyilatkozó szakem-
ber szerint logikus lépés, hiszen az 
adóhivatal rendszere nem áll ké-
szen a csatlakozások fogadására.

Kitolt adózási határidő 
és más változások
További változtatás, hogy módosí-
tották az adótörvénykönyvet, és má-
jus 25-ben határozták meg az egysé-
ges adónyilatkozat határidejét. Ez 
korábban március 15-e volt, de az el-
múlt években mindig halasztották. 
Idén biztosan május 25. a határidő, 
addig lehet az adó 3,5 százalékát is 
felajánlani a civil szervezeteknek.

Debreczeni László ugyanakkor 
arra is felhívta a fi gyelmet, hogy az 
egyéni vállalkozóknak minden jár-
ványügyi támogatást fel kell tüntet-
niük az adónyilatkozatban, és azok 
után majd be kell fi zetniük az adót. 
A vállalkozók ugyanis a szükségál-
lapotban, majd a veszélyhelyzetben 
a támogatások bruttó összegét kap-
ták kézhez, ezeknek a 40 százalé-
kát vissza kell fi zetni az államnak, 
hiszen levonják majd belőle a 10 
százalék személyi jövedelemadót, 
a 25 százalék nyugdíjbiztosítást, és 
a 10 százalék egészségbiztosítási já-
rulékot.

Segítség munkavállalóknak
Szintén az év végén döntöttek a 
bukaresti hatóságok arról, hogy a 
távmunkát végző alkalmazottak 
kaphatnak egyhavi 400 lejes hoz-
zájárulást a cégtől, amivel a mun-
kaadó beszállhat a lakás rezsikölt-
ségeibe. Ez nem állami támogatás, 
a cég adhatja a távmunkát végző al-
kalmazottainak, ám annyi a könnyí-

tés, hogy erre az összegre nem kell 
rászámolnia adót és illetéket.

Áfabefi zetési módosítások
Az áfabefi zetéssel kapcsolatban 
eközben két fontos módosítás lépett 
életbe. Megkétszerezték az inkasz-
szó szerinti áfabefi zetés határérté-
két, az eddigi 2,25 millió lejes éves 
forgalomról megnövelték 4,5 millió 
lejre. Ez azt jelenti, hogy az a cég, 
amely évi 4,5 millió lejnél kevesebb 
forgalmat valósít meg, megteheti, 
hogy a kiállított számla áfáját csak 
akkor fi zeti be, ha annak az értékét 
már megkapta.  Bár bonyodalmat 
okoz a nyilvántartásban, de előny a 
cégeknek, hogy addig nem kell befi -
zetni az áfát, amíg a pénz nem fut 
be – mutatott rá Debreczeni László.

Ugyanakkor a kormány egysze-
rűsítette a rendszerből való kilépés 
lehetőségét is, már nem kell ezzel 
megvárni az év végét, hónap végén, 
negyedév végén is megléphető.

Megjelent továbbá egy áfavisz-
szaírási lehetőség is, ha a cég ma-
gánszemélyeknek árul vagy szolgál-
tat, és ők egy éven belül nem fi zetik 
ki a számla ellenértékét, visszakér-
heti a már befi zetett áfát az állam-
tól. Ez azokra nem vonatkozik, akik 
az inkasszó szerinti áfabefi zetés le-
hetőségével élnek.

Több idő az ingatlan 
újraértékelésére 
Másik módosítás, hogy eddig a 
cégek háromévente kötelesek vol-
tak újra felértékeltetni az ingat-
lanjaikat, és az alapján fi zették be 
a helyi ingatlanadót, most ezt az 
időintervallumot öt évre növelték. 
Debreczeni László elmondta, még 
zajlik a vita, hogy azok a cégek, 
amelyeknek idén esedékes a há-
roméves felértékelése, eltolhatják-e 
a módosítás értelmében további 
két évre. „A vállalkozók fi gyeljenek 
erre, kövessék az értelmezést, mert 
ha mégsem kapnak még két év ha-
ladékot, és március 31-ig nem érté-
keltetik újra az ingatlanjaikat, erre 
az évre emelt adót kell fi zetniük” – 
hívta fel a fi gyelmet az adószakértő.

Támogatás a vendéglátóiparnak 
és a turizmusnak
A válság által egyik leginkább súj-
tott vendéglátóipari vállalkozá-
soknak eközben további három 
hónapig, tehát március 31-ig nem 
kell befi zetniük a különleges adót. 
Ugyanakkor a kormány elfogadta 
az ágazat támogatási programját, az 
utazási irodák, a vendéglátók, szál-
lásadók megkapják állami támoga-
tásként a 2020-as forgalomcsökke-
nésük 20 százalékát. Tehát ha egy 
vállalkozás 2019-ben 10 ezer lej évi 
forgalmat valósított meg, 2020-ban 
már csak 5000 lejt, akkor a külön-
bözet 20 százalékát, vagyis 1000 lejt 
igényelhet állami támogatásként 
– példázódott az adótanácsadó. 
Hangsúlyozta, az erre vonatkozó 
jogszabály december 31-én jelent 
meg, a kormánynak harminc napon 
belül kell kidolgoznia az útmutatót, 
és a várakozások szerint egy elekt-
ronikus platformon, egyszerűsített 
eljárással lehet majd igényelni a 
támogatást, melynek nagy előnye, 
hogy nem kell annak értékével el-
számolni.

Még lehet kérni az átütemezést
A kényszerszabadság intézménye 
ugyanakkor idén is tovább él, min-
den cég igényelheti a támogatást, 
ha a tevékenysége a járványügyi 
intézkedések miatt korlátozva van, 
ugyanakkor a lehetőség bekerült a 
munkatörvénykönyvbe is.

Meghosszabbították továbbá a 
16–29 év közötti munkanélküliek al-
kalmazása esetén járó támogatást, 
amely akkor is jár, ha a munkaadó 
olyan 50 év feletti személyt alkalmaz, 
aki a szükségállapotban vagy a ve-
szélyhelyzetben veszítette el állását. 
Ilyen esetben a cég minden alkal-
mazott után legtöbb 2500 lej állami 
támogatást kap, ami nem lehet több 
mint a bruttó bér 50 százaléka.

Debreczeni László arra is felhívta 
a fi gyelmet, hogy december 25-én 
lejárt az adóbefi zetési kötelezettség 
felfüggesztése, ám meghosszabbítot-
ták annak a határidejét, amíg kérni 
lehet a felgyűlt adó átütemezését. 
Mint ismeretes, eredetileg december 
15-ig lehetett volna kérni az egy évre 
szóló átütemezést, ám sokan nem él-
tek ezzel a lehetőséggel, elkezdődtek 
a végrehajtási folyamatok, ezért a ké-
rés lehetőségét meghosszabbították 
március 31-ig.
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Cîţu ígérete: idén nem nyúlnak hozzá az adótörvénykönyvhöz

„A versenyszektornak biztosított részemről a legnagyobb kiszámíthatóság: nem nyúlunk hozzá az 
adótörvénykönyvhöz, nem nyúlunk az adókhoz, megyünk előre, ahogy vagyunk” – jelentette ki 
Florin Cîţu miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján. A minimálbér kapcsán eközben mindössze 
annyit mondott, hogy annak értéke jóváhagyás alatt áll. A kormányfő bejelentése szerint a 2021-es 
évi állami költségvetés tervezetét február 4-én nyújtják majd be a parlament elé elfogadásra. Az 
eddigi bejelentések alapján a kormány 7 százalékos költségvetési hiánnyal számol, és ezt szeret-
nék 2024-re 3 százalék alá szorítani. (B. E.)




