Javaslat
ÁFA emelés 23 %-ra

13. havi nyugdíj megvonása

Kérdés

Válasz

Az unió felső ÁFA kulcs magasabb, vagy
alacsonyabb Magyarország jelenlegi 20%-os
ÁFA mértékénél?
A nyugdíjasok átlagos jövedelmének viszonya a
magyarországi nyugdíjhoz.

A piaci környezetünk átlagos ÁFA
terhelése kisebb, mint 20%. Azaz már
ma is versenyhátrányban vagyunk.
A nyugdíjak átlagos mértéke az
unióban
magasabb,
mint
Magyarországon. A nyugdíj egyben
vásárlóerő is!
foglalkoztatottjainak Az uniód jövedelmi átlag magasabb.

A további emelés növelné a
versenyhátrányt,
ezért
elvetendő
javaslat!
A nyugdíjak csökkentése elvetendő
javaslat!

Az unió átlagos nyugdíjkorhatárának összevetése Az unió átlaga magasabb. Különösen a
a magyarországi szabályozással.
tényleges nyugdíjba vonulás
évét

A nyugdíjkorhatár fokozatos, de
határozott emelése elkerülhetetlen!

Jövedelem elvonás az állami Az
államigazgatás
foglalkoztatottaknál
jövedelmi aránya az uniós átlaghoz viszonyítva.
A támogatott gyógyszerek számának Uniós összevetés!
és
a
támogatás
százalékos
mértékének csökkentése
DE!!!
Nyugdíjkorhatár emelése

Következtetés

A jövedelmek csökkentése elvetendő
javaslat!
Mind a támogatott gyógyszerek aránya, Sem a támogatott gyógyszerek
mind
a
százalékos
mérték arányának, sem a támogatás százalékos
Magyarországon az uniós átlag alatt mértékének
csökkentése
nem
van.
támogatható!

tekintve.
Rokkantnyugdíjas
szabályozás A rokkantnyugdíjasok száma ezer lakosra vetítve Ezer lakosra vetítve Magyarországon A
rokkantnyugdíjba
vonulás
szigorítása
az unióban.
többszöröse a rokkantnyugdíjas száma. jogszabályait azonnal felül kell
vizsgálni, ideértve a jogosultságok
felülvizsgálatát is!
Az
önkormányzatok
számának Az önkormányzatok számának összehasonlítása A lakosságarányos önkormányzati szám Az
önkormányzatok
számának
csökkentése.
az uniós átlaghoz viszonyítva.
többszöröse az unió átlagának!
drasztikus
csökkentése
azonnali
feladat!
Az
államigazgatásban A lakosság és a területi arányok szerint A lakosság és terület arányok szerinti Az államigazgatásban foglalkoztatottak
foglalkoztatottak
számának kialakított uniós átlag viszonya a magyarországi összevetésben az államigazgatásban létszámának tényleges csökkentése
csökkentése.
adatokhoz.
foglalkoztatott létszám kiemelkedően kívánatos!
A gyógyszerfelírás szabályozásának Uniós összevetés.
szigorítása.
A táppénzre vétel szabályozásának Uniós összevetés.
szigorítása.

magas!
A
magyarországi
átlagos
gyógyszerfogyasztás
lényegesen
magasabb, esetenként többszörös.
A magyarországi átlagos táppénzes
napok száma lényegesen magasabb,
esetenként többszörös.

Gazdasági-,Pénzügyi válság idején
Állami, önkormányzati beruházások Az intézkedés hatása a válságot megjelenítő Az intézkedés tovább
halasztása.
legnagyobb feszültségre, a finanszírozott piac finanszírozott piacot.
szűkülésére.

szűkíti

A támogatott gyógyszerek felírásának
szabályait érdemben szigorítani kell!
A táppénzre vétel szabályait érdemben
szigorítani kell!

a A válság
elmélyülését
elvetendő javaslat!

okozza,

