
• Egy módosítás értelmében a válság sújtotta 
cégek új személyeket alkalmazhatnak azokra a 
pozíciókra, amelyek esetében korábban csök-
kentették a munkaidőt. A vállalkozások ezzel 
nem kockáztatják a munkaidő-csökkentés után 
járó állami támogatás elvesztését.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M ódosította a parlament a 
csökkentett munkaidőre 
vonatkozó előírást, ennek 

nyomán a munkaadók szabadabb 
kezet kapnak az újabb alkalmazá-
sokkal kapcsolatban. Az úgynevezett 
Kurzarbeit – a részmunkaidő német 
megfelelője nyomán – rendelkezés 
eddig kifejezetten tiltotta, hogy a 
munkaadó új személyeket alkalmaz-
zon azokra a pozíciókra, amelyekben 
a járvány okozta válság miatt csök-
kentett munkaidővel dolgoztak a 
már meglévő alkalmazottak, és erre 
a cég a rendeletnek megfelelően álla-
mi támogatást is igényelt.

A parlament által elfogadott 
2021/58-as törvény módosítása 
szerint, amennyiben a csökkentett 

munkaidőben dolgozó személynek 
valamiért megszűnik a munkavi-
szonya – például mert nyugdíjba 
megy, elbocsájtják az ő hibája mi-
att, vagy felmond – a cég felvehet 
másvalakit a helyére. A módosítás 
értelmében a cég változatlanul és 
megszakítások nélkül jogosult lesz 
a csökkentett munkaidő esetén já-
ró állami támogatásra. 

A kormány a koronavírus-jár-
vány okozta gazdasági válság 
enyhítése érdekében fogadta el 
még tavaly a vonatkozó rendele-
tet, amely alapján állami támoga-
tásban részesülnek azok a cégek, 
amelyek egy vagy több alkalma-
zott esetében csökkentett mun-
kaidőt kénytelen elrendelni. Így 
elkerülhetővé válik, hogy a nehéz 
anyagi helyzetbe került vállalko-
zás alkalmazottakat bocsásson el. 
Az előírások értelmében a csök-
kentett munkaidőre számolandó 
alapbér 75 százalékát igényelhetik 
támogatásként a vállalkozások. 
Így az alkalmazott sem jár rosz-
szul, ugyanis megkapja majdnem 
a teljes fi zetését. A munkaidő-csök-
kentés mértéke nem haladhatja 
meg az 50 százalékot, és csak az 
a vállalkozás élhet a lehetőséggel, 
amely alkalmazottainak legalább 

a 10 százaléka esetében kénytelen 
csökkenteni a munkaidőt.

Az egyszerűség kedvéért a tör-
vény elfogadásakor egy 1000 lejes 
bérre számoltuk ki a támogatás 
hatását a Hargita Megyei Munka-
erő-elhelyező és Szakképző Ügy-
nökség vezérigazgatója, Tiberiu 
Pănescu segítségével: ha a 8 órás 

munkaidőt a felére csökkenti a 
munkáltató, akkor az általa fi ze-
tendő bérköltség 500 lej lesz, eh-
hez pedig hozzájön a bér elvesztett 
másik felének a pótlására nyújtott 
állami támogatás, tehát az 500 lej 
75 százaléka, azaz 375 lej. A mun-
kaidő-csökkentés által érintett al-
kalmazott így csak 125 lejt veszít el 

a korábbi 1000 lejes bérből, miköz-
ben feleannyit kell dolgozzon.

A vonatkozó rendeletet a kor-
mány már tavaly elfogadta, az al-
kalmazási normákra azonban még 
várni kellett, a végleges rendelke-
zést Klaus Iohannis államfő e hó-
nap elején hirdette ki.

Ha a csökkentett munkaidőben 
dolgozó alkalmazott felmond, 
a cég felvehet másvalakit a helyére 
anélkül, hogy elveszítené 
a Kurzarbeit-támogatást
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• A tervek szerint no-
vember végéig az ország 
összes elektronikus pénz-
tárgépét csatlakoztatják 
az ANAF központi infor-
matikai rendszeréhez. Az 
adóhatóság abban bízik, 
hogy a korszerűsítés 
nyomán sikerül visszaszo-
rítaniuk az adócsalást, és 
tisztességesebb verseny-
helyzet fogja jellemezni a 
hazai gazdaságot.

K omoly, de elhúzódó digitalizá-
ciós folyamat zajlik az Országos 

Adóhatóságnál (ANAF), amely töb-
bek között abban bízik, hogy idén 
őszig az országban minden elektroni-
kus pénztárgépet csatlakoztatni tud-
nak az ANAF informatikai rendsze-
réhez, így a hatóságnak valós idejű 
információi lesznek a kereskedelmi 
egységek pénzügyeiről. A moderni-

zálás nyomán az adóhatóság nagy-
jából ugyanazokhoz az adatokhoz 
fog hozzáférni, amelyek jelenleg is 
rendelkezésére álltak, csakhogy míg 

most ezeket a kereskedőknek havi je-
lentés formájában kell elküldeniük, a 
digitalizáció nyomán az információá-
ramlás azonnali és valós idejű lesz.

Az elektronikus pénztárgépek-
nek a központi rendszerhez való 
csatlakoztatása március végén kez-
dődött el, a tervek szerint pedig a di-
gitalizációs folyamat november vé-
gén fejeződik be. Ennek nyomán az 
ANAF rendszerében szerepelni fog 
többek között, hogy az egyes egysé-
gekben mekkora forgalmat bonyolí-
tottak le naponta, mekkora volt az 
általános forgalmi adó (áfa/TVA) ér-
téke, vagy pontosan mikor bocsátot-
ták ki a nyugtákat, és ezek mekkora 
értékűek voltak egyenként. Az adó-
hatóságnak továbbá például arról 
is lesz információja, hogy egy adott 
vendéglőben az éttermi szolgáltatá-
sok után felszámolt 5 százalékos áfát 
vagy a házhozszállítás esetében ki-
rótt 9 százalékos áfát alkalmazták-e. 
Ebből akár arra is lehet következtet-

ni, hogy a vendéglő betartotta-e a 
járványvédelmi előírásokat, és va-
lóban csak házhozszállítást vállalt, 
amikor a járványügyi adatok alap-
ján nem tarthatott nyitva.

Hatékonyságjavulásban bíznak

Az ANAF abban bízik, hogy az át-
szervezés által egyrészt hatéko-
nyabban meg tudják majd jósolni, 
hogy mekkora bevételre tehet szert 
az államkassza a kereskedelmi te-
vékenység nyomán. Ugyanakkor 
nem titkolt céljuk, hogy a nagyobb 
átláthatóság révén visszaszorítsák 
az adócsalást, illetve tisztességes 
versenyhelyzetet alakítsanak ki a 
vállalkozások számára. A kormány 
tájékoztatása szerint arra is számí-
tanak, hogy a rengeteg beérkezett 
adat alapján átláthatóbb és kiismer-
hetőbb lesz az ágazat, ezzel pedig 
hosszú távon a különböző szekto-
rok számára is előnyös gazdasági 
stratégiákat dolgozhatnak ki.

Sz. I.

Gőzerővel digitalizál az adóhatóság
Valós időben megkapott pénzügyi adatoktól 
nagyobb átláthatóságot remél az adóhatóság
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Módosult a Kurzarbeit-törvény
Nem kockáztatja a támogatást az a cég, amely csökkentett munkaidőre alkalmaz új személyt

A rendelkezés eddig ki-
fejezetten tiltotta, hogy 
a munkaadó új szemé-
lyeket alkalmazzon az 
érintett pozíciókra.




