
Ételjegyet a közszolgáknak is

Fogyasztás-fehérítés

A feketegazdaság elleni fellépésként a mezőgazda
sági termékekre kisebb áfakulcsot, az ételjegyek te
rén viszont nagyobb ösztönzést kér a kormánytól a 
Romániai Munkáltatói szervezetek szövetsége.

HN-információ

A mezőgazdasági termékek áfakulcsának 5 százalékra 
való csökkentését, az állami alkalmazottak számára 
pedig ételjegyes bérpótlék bevezetését kéri a kor-

mánytól a Romániai Munkáltatói Szervezetek Szövetsége 
(ACPR). A munkáltatók javaslata szerint az ételjegyek érté-
két 9-ről 12 lejre kellene emelni. „Ha az ebédjegyek rendsze-
rét kiterjesztjük az állami alkalmazottakra is, illetve növel-
jük ennek értékét, bejuthatunk a feketegazdaság rejtekeibe. 
Az élelmiszerjegyeket csak élelem beszerzésére, illetve csak 
adózott termékek vásárlására használják, így az intézkedés 
nemcsak azokat adózza, akik a jegyet használják, hanem a 
vásárolt árut is” – magyarázta tegnap Dan Matei Agathon, 
az ACPR alelnöke. A munkáltatók adatai szerint az ebédje-
gyek piaca jelenleg Romániában egymilliárd euróra rúg, mi-
vel az alkalmazottak 43 százaléka, körülbelül 1,9 millió sze-
mély kap ilyent. Agathon szerint 2010-ben az alkalmazot-
tak ebédjegyre 793 millió euró értékű élelmiszert vásároltak, 
ezzel pedig az ACPR számítása alapján 27 ezer munkahely 
megtartásához járultak hozzá. De a munkáltatók szerint az 
ebédjegyes rendszerrel nem járt rosszul az államkassza sem: 
az ételjegyekkel vásárolt termékekből információik szerint 
az áfa és profitadó formájában tavaly közel 500 millió euró 
folyt be a központi költségvetésbe.

Agathon ugyanakkor szintén a mezőgazdaság és élelmi-
szeripar kifehérítését célzó intézkedésként javasolja a kormány 
figyelmébe a mezőgazdasági termékek külön áfakulcs szerinti 
adózását: ennek pedig a munkáltatók szerint a jelenlegi 24 
százalékos szint helyett mindössze 5 százalékosnak kellene 
lennie. „Az élelmiszerválság már világviszonylatban kibon-
takozott, elég volt egy rossz búzatermő év Kínában, hogy az 
ár 91 százalékkal emelkedjen. Ugyanakkor a kukorica ára 57 
százalékkal nőtt, a cukoré és a szójáé 33 százalékkal. Élelmi-
szerválság lesz Romániában is, mert az élelem 70 százalékát 
importáljuk, 3,5 millió hektár mezőgazdasági terület áll meg-
munkálatlanul, az ágazati támogatások majdnem teljesen el-
tűntek, nincs mezőgazdasági fejlesztési stratégia” – fogalma-
zott Agathoz, aki keményen bírálta nyilatkozataiért Valeriu 
Tabără, mezőgazdasági minisztert is, kifogásolva a tárcavezető 
kijelentését, miszerint Románia 100 millió ember táplálására 
is alkalmas lenne. „Nem lesz, ha nem dolgoznak ki politikát a 
mezőgazdasági rendszer támogatására” – fűzte hozzá a mun-
káltatói szervezet elnöke. Agathon szerint csak a búza áfájá-
nak csökkentése évi 2 milliárd eurót hozna a költségvetésbe, 
mivel a magas áfakulcs miatt jelenleg csupán a termés alig 20 
százaléka kerül adózás alá.

hírfolyam

>  Közbeszerzés – szigorodó odaíté-
lés-ellenőrzés. Június 10-én jelent meg 
és hatályba is lépett a közbeszerzési szer-
ződések odaítélési eljárásának ellenőrzé-
sével kapcsolatos 2011/52-es sürgősségi 
kormányrendelet, mely megerősíti a Pénz-
ügyminisztérium területi szakszerveinek 
hatáskörét, fokozva a megelőző ellenőrzés 
szerepét. Az új rendelkezés értelmében 
például az odaítélési eljárást kezdeménye-
ző szerződő hatóságnak a közpénzügyi 

szakszervek rendelkezésére kell bocsá-
taniuk az ellenőrzési döntés bejegyzését 
követő 1 munkanapon belül az odaítélési 
dokumentációt. A megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok illetékesei eljárási je-
lentést készítenek, amely keretében felül-
vizsgálják a közbeszerzési eljárás összes 
szakaszát, a hirdetés közzétételétől kezdve 
egészen a szerződés aláírásáig. Megfigye-
lői minőségükben részt vehetnek a köz-
beszerzési eljárásban, ám felügyeleti jel-
legű hatáskörük miatt nem rendelkeznek 
szavazati joggal. Amennyiben a szerződő 

hatóságok nem tesznek eleget a jogszabály 
előírta kötelezettségeiknek, akár 40 ezer 
lej értékű bírsággal is sújthatók. (Hecser 
Zoltán)

>  Növelték az euróövezeti krízisala-
pot. Állandó európai krízisalap létreho-
zásában állapodtak meg az európai pénz-
ügyminiszterek, és egyúttal megemelték 
az európai pénzügyi stabilitási eszköz 
rendelkezésére (EFSF) álló összeget is. 
Az európai pénzügyi stabilitási eszközt 
2013-tól állandó jelleggel felváltó ESM-

krízisalap 700 milliárd euró tőkével ren-
delkezik majd, míg az EFSF rendelkezé-
sére álló, támogatásra kifizethető összeget 
250 milliárd euróról 440 milliárd euróra 
emelték meg. Az új alapból a törlesztési 
nehézségekbe ütköző euróövezeti tagor-
szágok csak szigorú feltételekkel tudnak 
majd támogatáshoz jutni, ám akkor is csak 
abban az esetben, ha az euróövezet stabi-
litása kerül veszélybe. Ilyen esetben pedig 
magánbefektetőknek, bankoknak és biz-
tosítóknak is ki kell venniük a részüket a 
pénzügyi támogatás költségeiből.
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Csúszik Románia 
IMF-kiértékelése

az eredetileg megállapított menet
rendhez képest péntekről hétfőre 
halasztotta a nemzetközi valu
taalap vezetése a Romániáról 
készült tárgyalás megvitatását, 
hogy jobban áttekinthessék a 
Bockabinet által vállalt intézkedé
sek teljesítését.

Hírösszefoglaló

Jövő hét elejére halasztotta a Nem-
zetközi Valutaalap igazgatótaná-
csa a Romániával kötött készenlé-

ti hitel-megállapodás első felülvizsgá-
latának tárgyalását, annak érdekében, 
hogy alaposabban át tudják tanulmá-
nyozni a román kormány vállalásairól 
és időarányos teljesítéséről készült je-
lentést – tudta meg tegnap a Mediafax 
hírügynökség. A hétfőre halasztott 
ülés lényegében a Romániával márci-
usban megkötött új készenléti hitel-
megállapodás teljesítési feltételeinek 
első vizsgálata lesz. A kormány ugyan-
is az IMF által két évre biztosított, 3,5 
milliárd eurós biztonsági hitel fejében 
a tavasszal elküldött szándéklevelében 
az első kiértékelési fordulóig vállalta az 
Országos Adóügynökség és a hozzá 

tartozó közpénzügyi intézményrend-
szer átszervezését, a román állami 
intézményekhez tartozó vállalatok 
adósságállományának felleltározását 
és monitorizálását, valamint a hazai 
fölgázárakat a világpiacihoz közelítő 
gázárszámítási képletek kidolgozását. 
A Nemzetközi Valutaalap, az Euró-
pai Bizottság, valamint a Világbank 
Bukarestből múlt hónapban távozó 
tárgyalóküldöttségének ugyanakkor 
Emil Boc kormányfő ígéretet tett a 
távhőszubvenciók legkésőbb augusz-

tus végéig történő lefaragására, illet-
ve szintén nyár végi határidővel az 
államvasutak, az állami tulajdonú 
energetikai vállalatok és a román 
postatársaság létszámállományának 
összesen 7 ezer fővel való csökken-
tésére is. A washingtoni pénzin-
tézet 3,5 milliárd eurós kölcsönét 
ugyanakkor a 2011–2013-as idő-
szak alatt az Európai Unió által 
biztosított 1,5 milliárd eurós és a 
Világbank 400 millió eurós fejlesztési 
hitele egészíti ki.

elbocsátásokat és költségtakarékossági ígéreteket kérnek számon a kormányon


