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Romániában terheli a legtöbb 
adó a munkabéreket – mutatott 
rá elemzésében Dragoș Damian, 
a kolozsvári Terapia vezérigaz-
gatója. A Krónikának nyilatkozó 
adószakértő azonban árnyalta 
a képet, véleménye szerint nem 
lehet önmagában csak a fi ze-
tések megadózását vizsgálni, 
mivel közvetlenül, vásárlásaink 
során is nap mint nap fi zetünk 
adót, és például az áfakulcs is 
jelentősen eltér a különböző 
országokban.

 » BÍRÓ BLANKA

A térség országai közül Romá-
niában kell a legtöbb adót 
fi zetni az alkalmazottak fi ze-

tése után – irányította rá a fi gyelmet 
nemrég közzétett elemzésében Dra-
goș Damian, az egyik vezető romá-
niai gyógyszergyártó, a kolozsvári 
Terapia vezérigazgatója. A gazdasági 
szakértő azt vette alapul, hogy Ro-
mániában a bruttó 1000 eurós fi zetés 
esetén az alkalmazott 584 eurót kap 
kézbe. Több országban megvizsgál-
ta, hogy az 584 eurós nettó bér meny-
nyi bruttót jelent. Az összevetésből 
az derült ki, hogy Romániában a leg-
magasabbak a bérek után befi zetett 
adók és illetékek, hiszen Magyaror-
szágon a 878 eurós bér esetén az al-
kalmazott ugyanúgy 584 eurót visz 
haza, mint a romániai 1000 eurós 
bruttó bér esetén. Ez Lengyelország-
ban 738 euró, Csehországban 951, 
Bulgáriában 752, Szerbiában 809, 
Oroszországban 671, Ukrajnában 725 
és Fehéroroszországban 671 euró.

Megterhelt munkabér
„Ezekből a számokból egyértelmű-
en az derül ki, hogy Romániában a 
legmagasabbak a fi zetésekre kirótt 
adók” – vonta le a következtetést az 
elemző. Szerinte az ország problé-
mája nem a szegénység túladózása, 
hanem a rendes adófi zetők túlzott 
adókkal terhelése, mivel „a hatósá-

gok képtelenek visszaszorítani a fe-
ketemunkát és az adócsalást”. A Te-
rapia igazgatója úgy látja, az is gond, 
hogy a fi zetések után fi zetendő 
adóból 10 százalék a személyi jöve-
delemadó, 35 százalék pedig a nyug-
díj- és az egészségügyi alapba megy, 
ahol meglátása szerint „elszórják a 
pénzt, hiszen sem a nyugdíj-, sem 
az egészségügyi rendszer nem jobb, 
mint a térség más országaiban”. 
„Az összevetésben vizsgált országok 
Romániához hasonlóan munkaerő-
hiánnyal küzdenek, a döntéshozók 
erre keresik a megoldást, de látha-
tó, hogy a munkabér adóterhei nem 
olyan magasak, mint Romániában” 
– összegzett Damian.

Meglátása szerint ugyanakkor a mi-
nimálbér adómentesítése nem oldja 
meg a problémát, hiszen még akkor is 
mintegy 12 milliárd lejes költségvetési 
hiányt generál, ha csak az egymillió 
minimálbérért dolgozó személyre 

vetítik ki. „Ha a minimálbér értékéig 
minden fi zetést adómentesítenek, 
vagyis mind az 5 millió alkalmazott 
esetében eltekintenek a minimálbér 
értékéig az adózástól, az még súlyo-
sabb – mintegy 60 milliárd lejes – 
defi citet eredményez. Első esetben 
ez a tavalyi bruttó nemzeti termék 
(GDP) 1,2 százaléka, a második eset-
ben pedig a 6 százaléka” – számolta 
ki Damian, aki attól tart, hogy ezt a 
hiányt csak a többi adó emelésével 
lehetne kompenzálni, így megnöve-
kedhet a fogyasztási, a jövedelmi, a 
nyereség- vagy az ingatlanadó.

Vásárláskor is fi zetünk adót
Értelmetlennek tartja a térség orszá-
gaiban a munkabérek adóterheinek 
összehasonlítását Debreczeni László 
adószakértő. Mint a Krónika megke-
resésére kifejtette, a magánszemélyek 
két módon, közvetlenül és közvetve 
adóznak. A közvetlen mód a fi ze-

BÁR AZ 1000 EURÓS BRUTTÓ FIZETÉSBŐL ROMÁNIÁBAN MARAD A LEGKEVESEBB, MÁS ADÓFAJTÁKAT IS MEG KELL VIZSGÁLNI

Nálunk a legmagasabbak a munkabérek terhei

Az elemzés szerint a környező országokban a munkabér adóterhei nem olyan magasak, mint Romániában

Papíron halad az „északi autópálya”, messze a kivitelezés
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tésadó, az alkalmazott tudja, hogy a 
munkaszerződésében 5000 lej sze-
repel, de csak 3000 lejt visz haza, 
mert 2000 lejt befi zet adó és illeték-
ként. Ugyanakkor a nettó fi zetésből, 
tehát abból, amit hazavisz, minden 
magánszemély közvetve is adóz.

„Minden vásárláskor, anélkül, 
hogy ezt tudatosítanánk, adózunk, 
kifi zetjük az áfát és a jövedéki adót, 
ez az indirekt adózás. Ha valaki vá-
sárol egy csomag cigarettát 20 lejért, 
abból 9 lej az áfa és a jövedéki adó, 
tehát az összeg szinte felét befi zeti 
adóba” – hozta fel példaként a köz-
gazdász. Mint magyarázta, ennek 
fényében, ha csak az egyik aspek-
tust, vagyis a közvetlen adót ele-
mezzük, az olyan, mint ha egy ter-
mék előállításához két alapanyagra 
van szükség, de amikor beárazzuk, 
csak az egyik alapanyag árát vesz-
szük fi gyelembe.

Debreczeni László meglátása sze-
rint csak úgy lehet összehasonlíta-
ni, hogy a különböző országokban 
a természetes személyeket miként 
adózza az állam, ha a direkt és az 
indirekt adók összefüggését vizs-
gáljuk. „Az adatok akkor lennének 
értelmezhetők, ha az összevetés-
ben nem csak a fi zetésadó szerepel, 
hanem a különböző országokban a 
különböző termékekre kirótt áfa és 
a jövedéki adók mértéke is. Ez egy 
nagyon bonyolult elemzés lenne, 
de nem szabad megfeledkezni ar-
ról, hogy az általános áfakulcsok 
országonként különböznek, tehát 
míg Romániában 19 százalék, Ma-
gyarországon 27 százalék az álta-
lános áfa. Románia ugyanakkor 
több alaptermékre, szolgáltatásra 
alkalmaz 5 vagy 9 százalékos adó-
kulcsot. Az élelmiszerek áfája 9 
százalék, a vendéglői, szállodai 
díjszabás, a vezetékes víz, bizonyos 
értékig a lakásvásárlás áfája is 5 
százalékos. Az összehasonlításnak 
csak abban az esetben lenne értel-
me, ha azt is vizsgálnánk, hogy a 
nettó fi zetésből a vásárlások során 
mennyi további adót kell befi zetnie 
a magánszemélynek” – kérdőjelez-
te meg az elemzés következtetését 
Debreczeni László.

 » A gazdasági 
szakértő azt vet-
te alapul, hogy 
Romániában 
a bruttó 1000 
eurós fi zetés 
esetén az alkal-
mazott 584 eurót 
kap kézbe. 

 » BÁLINT ESZTER

Ú jra kiírta a versenytárgyalást az 
északi autópályaként emlege-

tett, Nagybánya és Suceava közöt-
ti gyorsforgalmi út Nagybánya és 
Beszterce közötti szakasza megva-
lósíthatósági tanulmányának elké-
szítésére az országos közútkezelő 
társaság (CNAIR). A licit értéke 
21,57 millió lej, amely két szakasz-
ból áll, a Nagybánya és Dés közöt-
ti aszfaltcsík megvalósíthatósági 
tanulmányára 133,17 millió lejt, a 
Dés és Beszterce közöttire pedig 
8,4 millió lejt szánnak. Az érdek-
lődők október 25-éig jelentkezhet-
nek, a győztes kihirdetését köve-
tően pedig a szerződés időtartama 
18 hónap lesz, amiből 14 hónap a 

megvalósíthatósági tanulmány el-
készítése.

A CNAIR tájékoztatása szerint 
azonban a szerződéskötés feltéte-
le, hogy legyen állami költségvetési 
vagy európai uniós fi nanszírozás a 
tanulmány elkészítésére.

Mint ismeretes, a Nagybánya és 
Beszterce közötti, 335 kilométeres-
re tervezett gyorsforgalmi út meg-
valósíthatósági tanulmányának 
az elkészítésére 2019-ben is kiírtak 
versenytárgyalást, akkor a Beszter-
ce–Dornavátra-, illetve a Dornavát-
ra–Suceava-szakaszokkal együtt hir-
dették meg, s miközben az utóbbi két 
szakaszra találtak is jelentkezőt, és 
márciusban megkötötték a szerző-
déseket; előbbi esetében érvénytele-
nítették a licitet, mivel a szakembe-

rek szerint nem érkezett megfelelő 
pályázat. A Besztercétől Suceaváig 
tartó aszfaltcsík megvalósíthatósá-
gi tanulmányának elkészítésére 30 
millió lejt szánnak, a licitből nyer-
tesként kikerült cégeknek pedig 
márciustól számítva 18 hónap áll a 
rendelkezésére. Az összeget vissza 
nem térítendő európai uniós forrá-
sokból fedezik.

Beszterce körgyűrűje amúgy a 
várost Dornavátrával összekötő 
szakasz része, így ennek a megva-
lósíthatósági és geotechnikai tanul-
mányára is megkötötték március 
10-én a szerződést, később pedig a 
besztercei önkormányzat együttmű-
ködési megállapodást kötött köz-
útkezelő társasággal a beruházás 
megvalósítása érdekében.

Észak sztrádája: új licit a Nagybánya–Beszterce-szakaszra




