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CSÖKKENTENÉ AZ ÜGYVIVŐ KORMÁNY AZ ADÓTERHEKET – A TELJES ADÓRENDSZER REFORMJÁT SÜRGETI A SZAKEMBER

Felső határt szabnának az egészségbiztosításnak
Az adóterhek fokozatos csökken-
tésével párhuzamosan Dan Vîlce-
anu ügyvivő pénzügyminiszter azt 
javasolja, hogy csak egy bizonyos 
összegig kelljen egészségbiztosítást 
fi zetni, a jelenlegi rendszer ugyan-
is szerinte méltánytalan azokkal 
szemben, akik többet keresnek. 
Florin Cîțu ügyvivő kormányfő is azt 
szeretné, ha kevesebb adó terhelné a 
munkabéreket. A Krónikának nyilat-
kozó szakember szerint Romániában 
a teljes adórendszer – és ennek része-
ként az egészségbiztosítási rendszer 
is – átalakításra szorul, az igazság 
pedig középen van.

» BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

N incs rendjén Dan Vîlceanu ügyvivő 
pénzügyminiszter szerint, hogy va-
lamennyi adófi zető a jövedelme 10 

százalékának megfelelő összeget fi zet be 
havonta egészségbiztosításként, hiszen 
végül – függetlenül a befi zetett összegtől 
– mindenki ugyanabban a szolgáltatásban 
részesül. A tárcavezető az egészségbiztosí-
tást a kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sításhoz (kgfb /RCA) hasonlította. „Ez egy 
biztosítás arra a pillanatra, amikor kórházi 
ellátásra, egészségügyi szolgáltatásokra 
szorulunk. Nem korrekt, hogy valaki a nagy 
fi zetése után fi zet 10 százalékot, akinek 
meg alacsony a fi zetése, az után, majd gya-
korlatilag ugyanabban a szolgáltatásban 
részesülnek, amikor kórházba kerülnek” 
– idézte a pénzügyminiszter nyilatkozatát 
a News.ro hírügynökség. Vîlceanu szerint 
meg kellene szabni egy felső összeget, 
ameddig egészségbiztosítási hozzájárulást 
kell fi zetni. „El kellene gondolkodni egy 
plafonértéken, ameddig egészségbiztosí-
tást kell fi zetni, mivel ez nem úgy működik, 
mint a nyugdíjbiztosítás, amit ha befi zetsz, 
visszakapod nyugdíjas korodban” – fejtette 
ki a tárcavezető.

Meglátása szerint ugyanakkor fokozato-
san csökkenteni kellene a munkabér adó-
terheit. Erről szóló javaslatát ugyanabba az 
intézkedéscsomagba foglalná bele, amely-
lyel az IT-szektorban és az építőiparban te-
vékenykedő vállalatok adókedvezményeit 
tervezik megszüntetni. „Azt szeretném, ha 
csomagban vitatnánk meg ezt a két intéz-
kedést, a kivételek eltörlését és a munkabé-
rek adóterheinek fokozatos csökkentését. 
Létezik egy elv, amelyet Romániában is sze-
retnénk viszontlátni: kevés adó mindenki-
nek, de azt fi zesse be mindenki” – szögezte 
le Dan Vîlceanu.

Cîțu előbb a nyugdíjjárulékot 
csökkentené
Nem határolódott el minisztere kijelentése-
itől Florin Cîțu ügyvivő kormányfő sem, aki 
tegnap a témát fi rtató újságírói kérdésre le-
szögezte, kabinetje célja, hogy csökkentse 
az alkalmazottak által fi zetett költségvetési 
hozzájárulás mértékét. Mint mondta, erre 
több variáns is létezik. „Én arra gondol-
tam, hogy csökkentsük a nyugdíjjárulékot 
2024-ig. Ez a verzió létezett 2017-ig, ma bi-
zonyos kategóriák esetében plafon van. A 
végeredmény: kisebb költség a polgárok 
számára. Azt akarjuk, hogy mindenki, aki 
fi zetést kap Romániában, kevesebb hozzá-

járulást fi zessen” – fogalmazott az ügyvi-
vő miniszterelnök. Jelezte egyúttal, olyan 
intézkedéseket készülnek foganatosítani, 
amelyek nem hatnak negatívan a költség-
vetési hiányra. „Idén jobbak a bevételek, 
kisebb a nyugdíjpénztár defi citje, nő a gaz-
daság, ma felfele módosított számadatok 
érkeztek, tehát vannak dolgok, amelyeket 
megtehetünk. Nem hatunk negatívan a 
költségvetési defi citre” – szögezte le Cîțu.

Átfogó adóreformra van szükség
„Az igazság középen van” – kommentálta 
Lorenzovici László egészségügyi elemző, 
amikor tegnap az egészségbiztosítási hoz-
zájárulás kapcsán meglebegtetett módo-
sításokról kérdeztük. A szakember úgy 
gondolja, az ügyvivő pénzügyminiszter 
felvetése jogos, de nem lehet ezen a szin-
ten megrekedni, hiszen Romániában az 
egész adórendszer – és ennek részeként az 
egészségbiztosítási rendszer is – átalakítás-
ra szorul. „Széles körű adóügyi reformokra 
van szükség” – szögezte le az orvos és köz-
gazdász végzettségű szakember.

Rámutatott, vannak olyan európai or-
szágok, ahol meghatározzák a határt, hogy 
mekkora összegig kell egészségbiztosítást 
fi zetni, de ezekben az országokban prog-
resszív adózási rendszer van érvényben, 
és azokat, akik a határértéknél magasabb 
jövedelmet kapnak, kötelezik arra, hogy 
magán-egészségbiztosítást kössenek. „Ez 
hasonlóképpen működik, mint a romá-
niai nyugdíjbiztosítási rendszer, melynek 
van első és második pillére, és mindkettő 
kötelező. A társadalmi méltányosság kér-
désével foglalkozni kell, ám átfogó adóügyi 
reformra lenne szükség, támogatni kelle-
ne a magán kiegészítő biztosítások elter-
jedését, ami úgy valósulhat meg, hogy a 
nagyobb jövedelmet megvalósítók része-
sülnek ugyan kedvezményben, mert nem 

kell a teljes összeg után egészségbiztosí-
tást fi zetniük, de kötelezik őket arra, hogy 
magánbiztosítást kössenek” – fogalmazott 
a szakértő. Véleménye szerint ez azért is 
előnyös lehet, mert a sokrétű fi nanszírozás 
leveszi a terhet az állami rendszerről. Pél-
daként említette, hogy Németországban 
egy bizonyos összeg felett eldönthetik a 
biztosítottak, hogy teljesen kiszállnak az 
állami rendszerből.

Románia rosszul áll 
a méltányossági koncepciókkal
Lorenzovici László szerint ugyanakkor az 
ügyvivő pénzügyminiszter megközelíté-
se leegyszerűsített, hiszen nem mindig 
helytálló, hogy ugyanannyi egészségügyi 
szolgáltatást kapnak a többet keresők és 
adózók, mint akik kevesebbet keresnek 
és adóznak. „A városi középosztály tagjai 
tudatosabbak, jobban fi gyelnek az egész-
ségükre, többször fordulnak orvoshoz, 
szűrővizsgálatokra járnak, tehát ebből a 
megközelítésből többet fogyasztanak. Az 
igaz, hogy a kórházi ellátás ugyanaz, füg-
getlenül attól, hogy ki mennyit fi zetett be 
az egészségbiztosítási alapba, de például 
a támogatott gyógyszereknél kimutatható 
a különbség. Ha a gyógyszer csak bizonyos 
mértékben támogatott, a jobban keresők 
nagyobb önrészt tudnak kifi zetni, több, 
drágább orvosságot váltanak ki, ezzel na-
gyobb szeletet kapnak az egészségbizto-
sítási alapból” – részletezte az orvos-köz-
gazdász. Ezt ahhoz hasonlította, hogy a 
tehetősebb embereknek van gépkocsijuk, 
több pénzük van üzemanyagra, tehát töb-
bet veszik igénybe az utakat, viszont útépí-
tésre, karbantartásra azoknak az adólejeit 
is költik, akiknek nincs gépkocsijuk, vagy 
ritkán használják azt.

„Ha a miniszter megközelítését lecsu-
paszítjuk, a szegényebbeknek kevesebbet 
kellene jövedelemarányosan adózniuk, 
mert kevesebb közszolgáltatást vesznek 
igénybe” – mondta Lorenzovici László, aki 
szerint ezeket a felvetéseket rendezné a 
progresszív adózás. „Romániában jelenleg 
éppen a jól keresők részesülnek adóked-
vezményben, például a számítástechnikai 
ágazatban vagy az építőiparban. Az ágaza-
ti támogatás elhibázott koncepció és mél-
tánytalan, másrészt lehetőséget teremt az 
adóelkerülésre, hiszen elég átírni a mun-

kaszerződésben a foglalkoztatási területet, 
hogy ezekkel élni lehessen” – fogalmazta 
meg a szakértő. Meglátása szerint Románia 
rosszul áll a méltányossági koncepciókkal, 
erre egy másik példa a bukaresti távfűtés 
szubvenciója, amit az is megkap, akinek 
van öt lakása, és azokat kiadja bérbe. „A 
szubvenció kerülendő és káros, mert a 
gazdagok minden esetben többet kapnak 
belőle, eltorzítja a piacot. A bukarestiek 
nem fektetnek hangsúlyt az energiatakaré-
kosságra, nem szigetelik a lakásaikat, nem 
cserélik a nyílászárókat, mert úgyis kapnak 
támogatást a hőenergiára” – részletezte az 
elemző.  

Úgy gondolja, ezekből a megközelítések-
ből „van értelme a kis és nagy jövedelmű-
ek megadóztatása közötti különbségekről, 
méltányos és méltánytalan rendszerekről 
beszélni egy szociális beállítottságú or-
szágban, mint Románia”.

Módosítani kellene 
a kedvezményrendszereket
Lorenzovici László kérdésünkre úgy vé-
lekedett, a teljes kedvezményrendszert 
módosítani kellene. „Romániában példá-
ul Magyarországhoz képest túl könnyen 
meg lehet szerezni az egészségbiztosított 
státust, ha valaki külföldön dolgozik fe-
ketén, hazajön, befi zet egy elenyésző ösz-
szeget, és máris joga van az egészségügyi 
szolgáltatáshoz. Az sincs rendben, hogy 
egy populista döntéssel eltörölték, hogy 
a nyugdíjasok egészségbiztosítást fi zesse-
nek, így az sem fi zeti, aki hatalmas külön-
leges nyugdíjat kap” – fejtette ki a szak-
értő, aki szerint az átlagnyugdíj összege 
felett a nyugdíjasoknak járulékot kellene 
fi zetniük, mert nem helytálló az érv, hogy 
negyven évig adóztak, ezért most részesül-
hetnek a szolgáltatásokban. „Ez a nyugdíj 
esetében alkalmazható, az egészségügy-
ben viszont nem, mert folyamatosan vál-
tozik a technológia, növekszik az ellátás 
költsége. A negyven évvel ezelőtti befi zetés 
arra a szintű ellátásra volt elég. Valójában 
az egész adóügyi rendszer rossz, az egész-
ségbiztosítási rendszer ennek a része, tehát 
az sem lehet jó. Komoly reformra, átfogó, 
hatékony digitalizálásra van szükség, mert 
ezen a téren van ugyan elmozdulás, de las-
sú, hepehupás, és elmarad a valós igények-
től” – összegzett Lorenzovici László.

Nem számít a hozzájárulás értéke. Ma minden adófi zető ugyanazokat a szolgáltatásokat kapja a romániai kórházakban

» „Nem korrekt, hogy vala-
ki, akinek nagy fizetése van, 
az után fizet 10 százalékot, 
akinek meg alacsony a fizeté-
se, az után, majd gyakorlatilag 
ugyanabban a szolgáltatásban 
részesülnek, amikor kórházba 
kerülnek” – vélekedik a pénz-
ügyminiszter.
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