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Nagyon sok marad az államnál
Romániában a legmagasabbak a munkabérek terhei

B Í R Ó  B L A N K A

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 gazda-
sági szakértő azt vette alapul, hogy 
Romániában a bruttó 1000 eurós 

fi zetés esetén az alkalmazott 
584 eurót kap kézbe. Több 
országban megvizsgálta, 
hogy az 584 eurós nettó bér 
mennyi bruttót jelent. Az ösz-
szevetésből az derült ki, hogy 

Romániában a legmagasab-
bak a bérek után befi zetett adók és 
illetékek, hiszen Magyarországon a 
878 eurós bér esetén az alkalmazott 
ugyanúgy 584 eurót visz haza, mint 
a romániai 1000 eurós bruttó bér ese-
tén. Ez Lengyelországban 738 euró, 
Csehországban 951, Bulgáriában 752, 
Szerbiában 809, Oroszországban 671, 
Ukrajnában 725 és Fehéroroszország-
ban 671 euró.

Megterhelt munkabér

„Ezekből a számokból egyértelmű-
en az derül ki, hogy Romániában 
a legmagasabbak a fi zetésadók” 
– vonta le a következtetést az elem-
ző. Szerinte az ország problémája 
nem a szegénység túladózása, ha-
nem a rendes adófi zetők túlzott 
adókkal terhelése, mivel „a ható-
ságok képtelenek visszaszorítani 

a feketemunkát és az adócsalást”. 
A Terapia igazgatója úgy látja, az 
is gond, hogy a fi zetések után fi ze-
tendő adóból 10 százalék a személyi 
jövedelemadó, 35 százalék pedig a 
nyugdíj- és az egészségügyi alapba 
megy, ahol meglátása szerint „el-
szórják a pénzt, hiszen sem a nyug-
díj-, sem az egészségügyi rendszer 
nem jobb, mint a térség más orszá-
gaiban”. „Az összevetésben vizsgált 
országok Romániához hasonlóan 
munkaerőhiánnyal küzdenek, a 
döntéshozók erre keresik a megol-
dást, de látható, hogy a munkabér 
adóterhei nem olyan magasak, mint 
Romániában” – összegzett Damian.

Meglátása szerint ugyanakkor 
a minimálbér 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 minimál-
bér értékéig minden fi zetést adómen-
tesítenek, vagyis mind az 5 millió 
alkalmazott esetében eltekintenek a 
minimálbér értékéig az adózástól, az 
még súlyosabb, mintegy 60 milliárd 
lejes  defi citet eredményez. Első eset-
ben ez a tavalyi bruttó hazai termék 
(GDP) 1,2 százaléka, a második eset-
ben pedig 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.

Más adókat is 
figyelembe kell venni

Értelmetlennek tartja a térség orszá-
gaiban a munkabérek adóterheinek 
összehasonlítását Debreczeni László 
adószakértő. Mint a Krónika meg-
keresésére kifejtette, a magánsze-
mélyek két módon, közvetlenül és 
közvetve adóznak. A közvetlen mód 
a fi zetésadó, az alkalmazott tudja, 
hogy a munkaszerződésében 5000 lej 
szerepel, 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 vásárol 
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 közgazdász. 
Mint magyarázta, ennek fényében 
ha csak az egyik aspektust, vagyis a 
közvetlen adót elemezzük, az olyan, 
mint ha egy termék előállításához két 
alapanyagra van szükség, de amikor 
beárazzuk, csak az egyik alapanyag 
árát vesszük fi gyelembe.

Az adatok értelmezése

Debreczeni László meglátása sze-
rint csak úgy lehet összehasonlíta-
ni, hogy a különböző országokban 
a magánszemélyeket miként adózza 
az állam, ha a direkt és az indirekt 
adók összefüggését vizsgáljuk. „Az 
adatok akkor lennének értelmezhe-
tők, ha az összevetésben nemcsak 
a fi zetésadó szerepel, hanem a kü-
lönböző országokban a különböző 
termékekre kirótt áfa és a jövedéki 
adók mértéke is. Ez egy nagyon bo-
nyolult elemzés lenne, de nem sza-
bad megfeledkezni arról, hogy az 
általános áfakulcsok országonként 
különböznek, tehát míg Romániá-
ban 19 százalék, Magyarországon 
27 százalék az általános áfa. Romá-
nia ugyanakkor több alaptermékre, 
szolgáltatásra alkalmaz 5 vagy 9 
százalékos adókulcsot. Az élelmi-
szerek áfája 9 százalék, a vendéglői, 
szállodai díjszabás, a vezetékes víz, 
bizonyos értékig a lakásvásárlás 
áfája is 5 százalékos. Az összeha-
sonlításnak csak abban az esetben 
lenne értelme, ha azt is vizsgál-
nánk, hogy a nettó fi zetésből a vá-
sárlások során mennyi további adót 
kell befi zetnie a magánszemély-
nek” – kérdőjelezte meg az elemzés 
következtetését Debreczeni László.

Mennyit tehetünk zsebre? 
Bruttó 1000 eurós fizetés 
esetén az alkalmazott 584 eurót 
kap kézbe

▾  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
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• Romániában terheli a legtöbb adó a munkabéreket – mutatott rá elemzésében 
Dragoș Damian, a kolozsvári Terapia vezérigazgatója. A lapcsaládunknak nyilatkozó 
adószakértő árnyalta azonban a képet, véleménye szerint nem lehet önmagában csak a 
fizetések megadózását vizsgálni, mivel közvetlenül, vásárlásaink során is nap mint nap 
fizetünk adót, és például az áfakulcs is jelentősen eltér a különböző országokban.

Üzengetések Bukarestben
Nem biztos, hogy a kormányból múlt héten kilépett USR-PLUS ugyan-
azokat a tárcákat kapja majd, mint amelyeket eddig irányította, ha úgy 
dönt, hogy visszatérne a koalícióba – figyelmeztetett Robert Sighiartău, 
a kormány vezető erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) főtitkára. A 
politikus vasárnap este a Digi 24 hírcsatornának nyilatkozva Dacian 
Cioloș, az USR-PLUS társelnöke azon felvetésére reagált, miszerint ha 
ismét helyreállna a koalíció, akkor az USR-PLUS-nak kellene a minisz-
terelnököt adnia. Sighiartău leszögezte: ez lehetetlen, hiszen a koalíció 
legnagyobb pártja a PNL. Hozzátette: a PNL-en belül már amúgy is nagy 
az elégedetlenség az USR-PLUS-szal szemben. Kijelentette: miután 
mindkét pártban lejár a tisztújítás, ha tárgyalóasztalhoz ülnek is a ko-
alíció helyreállítása érdekében, a tárgyalások nulláról indulnak, vagyis 
megtörténhet, hogy az USR-PLUS nem ugyanazokat a tárcákat kapja, 
mint korábban. Mint ismeretes, a kormányválság azt követően alakult 
ki, hogy Cîţu az USR-PLUS ellenkezése dacára és a szövetség egyik 
miniszterét leváltva döntött az RMDSZ által kezdeményezett tízmilliárd 
eurós fejlesztési terv életbe léptetéséről. Az USR-PLUS Cîţu leváltását 

követelte a PNL-től, majd miután ezt nem érte el, bizalmatlansági indít-
ványt kezdeményezett, miniszterei pedig kiléptek a kormányból.

• RÖVIDEN 

B Á L I N T  E S Z T E R

A havi átlagnyugdíj 0,7 száza-
lékkal nőtt az idei év második 

negyedében az előző negyedévhez 
viszonyítva, és elérte az 1661 lejt 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által hétfőn nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. Az 
állami nyugdíjalapból fi zetett átlag-
nyugdíj értéke eközben 1601 lej volt, 
ami 0,3 százalékkal haladja meg az 
első negyedévben regisztrált szin-
tet. Éves összevetésben vizsgálva 

már jóval látványosabb eközben a 
növekedés: az átlagnyugdíj 15,7 szá-
zalékkal, a társadalombiztosítási 
alapból fi zetett pedig 16 százalék-
kal emelkedett a tavalyi második 
negyedévi szinthez képest. A sta-
tisztikai intézet közleménye szerint 
különben az állami alapból fi zetett 
nyugdíjasok teszik ki a juttatásban 
részesülők 99,98 százalékát.

Hatalmas különbségek

A friss adatok ugyanakkor újfent 
rávilágítanak arra, hogy hatalmas 
különbséget mutat az átlagnyugdí-

jak értéke, ha megyei lebontásban 
vizsgáljuk azokat, a „leggazdagabb” 
nyugdíjasokat magáénak tudó me-
gye és a sereghajtó közötti különbség 
eléri a 850 lejt. Hunyad megyében a 
legnagyobb az átlagnyugdíj, 
eléri a 2122 lejt, majd Bu-
karest és Brassó megye kö-
vetkezik 2024, illetve 1889 
lejjel. A lista végén eközben 
Botoşani (1272 lej), Giurgiu 
(1279 lej) és Vrancea megye 
(1298 lej) áll. Nagy eltérést tapasztal-
hatunk a megyék között akkor is, ha 
azt nézzük, hogy alakul a nyugdíja-
sok és az adófi zető polgárok aránya. 
Országos viszonylatban 9 a 10-hez 
az arány. Ilfov megyében eközben 
4 nyugdíjas jut 10 adófi zetőre, Tele-
ormanban viszont 16.

Óriási eltérés a nyugdíjak között
• Meghaladja a 800 lejt a legnagyobb és a legkisebb 
átlagnyugdíjjal rendelkező megye közötti különbség a 
legfrissebb statisztikák szerint.




