Néppárt: a vállalkozók döntsék el, milyen módszertan szerint
adóznak!
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Az Erdélyi Magyar Néppárt aggódva figyeli a román kormány gazdaságsorvasztó intézkedéseit.
Ennek egyik eleme az új adótörvénykönyv-tervezet, melynek hatása a lakosság számára újabb
terheket jelent. A törvénymódosítás szellemével messze nem értünk egyet, mert a munka
megadóztatása nem lehet a lakosság számára előnyös megoldás.
Az új adótörvénykönyv-tervezet – amennyiben elfogadja a parlament – a kis- és közepes
vállalkozásokat (KKV-kat) 1% - 3% közti forgalmi adóval (bizonyos esetekben 6000 RON plusz
adóval súlyosbítva) sújtja az alkalmazottak számának függvényében, akár termel nyereséget, akár
nem. Mivel a KKV-k 47%-a veszteséges volt a 2013-as évben, félő hogy ez a módszertan a végét
jelentheti nagyon sok kis- és közepes vállalatnak. Az érintett cégek többségének nem lesz miből
kifizetniük a kirótt adót.
Az Erdélyi Magyar Néppárt azt javasolja, hogy a KKV-k választhassák meg, melyik módszertan
szerint szeretnének adózni.
A kis és közepes vállalatok foglalkoztatják a romániai munkaerőpiac több mint 50%-át, míg a nagy,
többnyire külföldi tőkével működő cégek, csak a 29%-át. A tervezet szerint, a nagy cégeknél a
profitra kivetett 16%-os adóztatás marad. A nagy cégek előszeretettel élnek a profit külföldre való
bújtatásával, ezáltal elkerülhetik az itteni megadóztatást. Ennek elkerülése végett célszerűbb
lenne a nagy cégeknél bevezetni egy minimális forgalomra kivetett adót.
Sajnos előre látható, hogy a kis- és közepes vállalatok csődje a munkanélküliek számát fogja
gyarapítani. Elfogadhatatlan az a módszertan is, ahogyan viszonyul a költségvetés a kis- és közepes
vállalatok megsegítéséhez. Míg a KKV-k részére minimális segítséget nyújt a kormány az új
technológiák megvásárlása terén, addig többszörösére növelte az állami támogatásokra szánt
összeget, melynek kedvezményezettjei a nagy cégek.
Nem tartjuk elfogadhatónak az ingatlanadók burkolt megemelését sem. A helyi döntések és a helyi
pénzügyek szerepének növelése helyett egy központosítási kísérletnek vagyunk a tanúi. Az Erdélyi
Magyar Néppárt, mint igazi regionalista párt, az adózási hatáskörök igazi decentralizációját
támogatja.
Aggasztó az a tény is, hogy nincs semmiféle tárgyalás a kis cégek képviselete és a kormány között.
Világosan látszik, hogy a jelenlegi román kormány gazdaságpolitikája csupán a – többnyire külföldi –
nagytőkét szolgálja.
Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy míg a lakosságot újabb adóterhek fogják
nyomasztani, Románia egymilliárd eurót kell befizessen az Európai Unió kasszájába, mert a
2007–2014-es költségvetési ciklusban nem megfelelően zajlottak le az uniós pénzből megvalósuló
beruházások esetében kiírt közbeszerzési eljárások.

Ha az utóbbi időben napvilágot látott több százmillió eurós károkat okozó korrupciós ügyeket is ide
számoljuk, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a politikai nomenklatúra, illetve az illetékesek hozzá nem
értése által okozott kárt a lakosság megsarcolásával igyekszik pótolni a román kormány. Az Erdélyi
Magyar Néppárt ezt elfogadhatatlannak tartja!
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