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H I R D E T É S

AZ ENERGIASZOLGÁLTATÓK TÁMOGATNÁK AZ ÁFA- ÉS ILLETÉKCSÖKKENTÉST, VAGY AZ ÁFAFIZETÉS FELFÜGGESZTÉSÉT

Továbbra is homályban a rezsiszámla-csökkentés
Az energiaszámlák kifi zetésének 
elhalasztását, az árak maximálását 
és az áfacsökkentést is fontolgatja a 
Nemzeti Liberális Párt. Az azonban, 
hogy milyen módosító javaslatokat 
terjesztenek a döntéshozók elé, 
várhatóan a mai nap folyamán derül 
ki. A Romániai Energiaszolgáltatók 
Egyesülete szerint nem lenne jó ötlet 
a számlafi zetés elhalasztása.

» KRÓNIKA

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) mó-
dosító javaslatokat fog benyújtani 
a lakossági energiaszámlák kom-

penzálásáról szóló sürgősségi rendeletet 
jóváhagyó törvénytervezethez – jelentette 
be pénteken az alakulat végrehajtó bizott-
ságának ülését követően Florin Cîţu párt-
elnök. Az ügyvivő kormányfő rámutatott, 
az egyik módosító javaslattal lehetővé 
tennék az energiaszámlák kifi zetésének 
elhalasztását, egy másik pedig az ener-
giaárak maximálását írná elő. „Nagyon 
fontos tudni, hogy ezek az intézkedések a 
háztartási és a nem háztartási fogyasztók-

ra egyaránt vonatkoznak, tehát nemcsak 
a magánszemélyekre, hanem a kis- és kö-
zépvállalkozásokra is érvényesek” – nyo-
matékosította.

Szintén a kkv-k rezsiszámláit csök-
kentené egy másik javaslat, amelyet az 
ügyvivő miniszterelnöknek a Digi 24 hír-
televízió által idézett bejelentése szerint 
fontolóra vesznek a PNL-ben: szóba ke-

rült az is, hogy számukra hat hónapra a 
jelenlegi 19 százalékról 5 százalékra mér-
sékeljék az energia általános forgalmi 
adóját (áfa/TVA). Cîțu elmondása szerint 
nagyjából 500 ezer vállalkozás érintett.

Az, hogy pontosan milyen módosító 
javaslatokat terjeszt elő a PNL, a hétvégi 
bejelentések szerint a mai nap folyamán 
derül ki.

A Romániai Energiaszolgáltatók Egye-
sülete (AFEER) támogatja az áfa- és 
illetékcsökkentést, vagy az áfafi zetés 
felfüggesztését, azt viszont nem tartják 
jó ötletnek, hogy ármaximumot szabja-
nak meg, vagy elhalasszák a számlák 
kifizetését. „Azért mondjuk ezt, mivel 
azok a fogyasztók, akik elhalasztják a 
számlafizetést az elkövetkező időszak-
ban, nagy összegeket fognak felhal-
mozni, ami hozzáadódik majd a jövő 
évi fogyasztáshoz. Ugyanakkor mind-
annyian láttuk, hogy a számlafizetés 
halasztása a szükségállapot idején nem 
oldott meg semmit. Épp ellenkezőleg, 
a kifizetés újraütemezéséhez vezetett, 
ami nagy nehézségeket okozott a szol-
gáltatóknak a cash flow terén” – áll a 
Mediafax hírügynökség által idézett 
közleményben. A szolgáltatók aláhúz-
zák, az intézkedés „rövid idő alatt fize-
tésképtelenséghez és csődhöz vezetne” 
soraikban, ami pedig negatív hatással 
bírna a fogyasztókra is.

Mint ismeretes, az ügyvivő kormány 
nem tudja sürgősségi rendelettel rendez-
ni a helyzetet, ezért a parlament kezében 
van, hogy végül milyen megoldást talál-
nak az energiaárak drasztikus növekedé-
sének kompenzálására.

Számolgatnak. Még nem döntött a kormány az energiadrágulás kompenzálásáról
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