A kormány cserbenhagyja az egykulcsos adóra gerjedőket! (2012.02.02.)
Matolcsy György szerint az egykulcsos adó megmozgatta a családok fantáziáját és az
egykulcsos adóra gerjedve növekedett a születések száma. A gyeden lévők jövedelem
csökkenését kompenzáló kormányrendelet éppen az egykulcsos adóra gerjedőket
hagyja cserben. Azoknak ugyanis, akiknek tavaly július 15. után született meg a
gyermekük, éppen január első napjaiban jár le a 168 napos terhességi gyermekágyi
segély. Az ezt követően folyósított gyedre már nem jár kompenzáció a 6/2012 (II.1.)
Korm. rendelet 2.§ -sa alapján. De nem jár bérkompenzáció azoknak a kismamáknak
sem, akik lassabban gerjedtek az egykulcsos adóra és gyermekük csak 2012-ben
született meg. Őket teljes egészében kizárja a bérkompenzációból a Kormányrendelet
2.§ -sa. Kik kaphatják meg teljes körűen a kompenzációt? Azok, akik 2011. július 15.
előtt szültek, tehát még nem befolyásolta őket az egykulcsos adó gyerekvállalásra
ösztönző hatása. A gyeden lévőknél biztosan nem tudja tartani a kormány az ígéretét:
miszerint senki sem járhat rosszabbul az adójóváírás kivezetése miatt.
A minimálbéremelés is a magas jövedelműeknek kedvez.
Az adójóváírás kivezetése miatt jelentősen csökkenne az alacsony keresetűek nettó
jövedelme. Ezt a kormány az elvárt béremelés intézményével próbálja ellensúlyozni.
Vannak azonban olyan kifizetések is, amelyek szintén bérjövedelemnek minősülnek.
Például a terhességi gyermekágyi segély, a gyed, illetve a táppénz. Az adójóváírás
kivezetése az alacsony keresetűeknél ezen kifizetéseknél is nettó jövedelem
csökkenést eredményez. Az említett bérjövedelmek közül a gyed és a táppénz
maximuma azonban a minimálbérhez van kötve. A gyed legfeljebb a minimálbér
kétszeresének 70 százaléka lehet, a táppénz pedig legfeljebb a minimálbér
kétszerese. A minimálbér drasztikus emelése a minimálbéren dolgozóknál azt
eredményezi mindössze, hogy nem csökken a nettó keresetük. A magas jövedelműek
viszont táppénz esetén az eddigi 2 x 78 = 156 ezer forint helyett havi szinten 2 x 93 =
186 ezer forint havi összegű táppénzre jogosultak. Tehát a minimálbér emelésének
következtében a magas keresetűek havi 30 ezer forinttal több táppénzt kaphatnak. A
magas jövedelmű gyeden lévők havi bruttó gyed összege 21 ezer forinttal emelkedhet
2012-ben.
Ha a nettó összegeket vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy aki 2011-ben
minimálbérről ment el gyed-re annak 2012-ben 8 902 forinttal csökken havonta a
gyed utáni nettó összeg. Aki viszont a minimálbér háromszorosáról ment el gyedre
annak 8 157 forinttal növekedett a gyed után járó nettó.
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