
Régóta halogatják

Az elektronikus pénztárgépek beveze-
tése egy régóta halogatott intézkedés, a 
szakaszosan történő áttérés végül idén 
májusban vált kötelezővé a vállalkozások 
számára. A közepes- és nagyvállalatoknak 
eredetileg már június elsején, a kis- és 
mikrovállalkozásoknak pedig augusz-
tus elsejétől kellett volna áttérniük az 
e-pénztárgépek használatára. A határidőt 
azonban rövidesen mindkét kategória 
esetében két hónappal kitolták, mert 
nem volt elég pénztárgép-forgalmazó az 
országban. Az eredeti terv az volt, hogy 
a rögzített adatokat valós időben fogadja 
majd az ANAF informatikai rendszere, de 
a legutóbbi információk szerint az elekt-
ronikus pénztárgépeket csak jövő év kö-
zepétől csatlakoztatják rá az adóhatóság 
szervereire. Az adóhatóság adatai szerint 
országosan mintegy 800 000 pénztárgé-
pet kellett, illetve kell lecserélni.

Nincs kapcsolat. Az adóhatóság 
szerverei még nem állnak készen 
a valós idejű adatfogadásra
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N ovember elsejétől a kis- és 
mikrovállalkozások szá-
mára is kötelezővé vált az 

elektronikus naplózást végző pénz-
tárgépek használata, miután a kö-
zepes- és nagyvállalkozások már 
szeptember elsejétől áttértek az új 
eszközök használatára. Az adóható-
ság informatikai rendszere azonban 
nem tudja valós időben fogadni a 
pénztárgépekbe bevitt adatokat, így 
a vállalkozók havonta jelentést kell 
küldjenek a pénzügynek a pénztár-
gépek forgalmáról. 

Ezer lejbe kerül egy ilyen esz-
köz, a pénzügyön való engedélyez-
tetési eljárása pedig nagyjából egy 
hétbe telik. Az elektronikus pénz-
tárgéppel egy adott hónapban le-
bonyolított pénzügyi forgalomról a 
következő hónap huszadik napjáig 
kell jelentést készíteni. Ehhez az 
adathordozóra mentett nyugták-
ból egy PDF-dokumentumot kell 
generálni az ANAF honlapjáról 
letölthető számítógépes program-
mal, majd a dokumentumot fel kell 
tölteni az adóhatóság rendszerébe. 
Ha egy mikrovállalkozásnak nem 
volt készpénzforgalma az adott hó-
napban, akkor is jelentést kell ten-
ni a pénzügyön, abban az esetben 
viszont egy másik dokumentumot 
kell generálni, mindezek mellett 

pedig természetesen továbbra is 
kell készíteni éves adóbevallást 
– magyarázta el lapunknak az új 
kötelezettséggel járó teendőket 
egy turisztikai mikrovállalkozást 
működtető férfi. „Eddig is kellett 
nyugtát adni, csak ezt nem kellett 
havonta lejelenteni. A kérdés, hogy 
az volt-e a cél, hogy havonta még 
több bürokráciára kényszerülje-

nek a vállalkozók?” – fogalmazott. 
Úgy véli, az újításnak csak akkor 
lenne értelme, ha a pénztárgép-
re mentett adatokat valós időben 
automatikusan fogadná az adó-
hatóság informatikai rendszere. 
Ő a havi jelentés elkészítésével és 
feltöltésével könyvelőjét bízta meg 
– hivatalos felhatalmazást adva rá 
–, és szerinte mások is hasonlóan 

tesznek, hiszen a többség számára 
túl bonyolult az eljárás.

Nincs elég pénztárgép

Az adóhatósághoz beérkezett jel-
zések szerint a szakvállalkozáso-
kat felkészületlenül érte a meg-
növekedett kereslet, ezért nem 
tudták maradéktalanul kiszolgál-
ni az igényeket. „A fő panasz talán 
az, hogy a cégek, amelyek a pénz-
tárgépeket árulják, nem rendel-
keznek elegendő mennyiséggel, 
hogy kiszolgálják a vállalkozókat” 
– tájékoztatott az átállással kap-
csolatban kapott visszajelzésekről 
Dimén Hunor Dénes, a Hargita Me-
gyei Közpénzügyi Igazgatóság ve-
zetője. Kiemelte viszont, hogy ha 

az adott kisvállalkozás elindította 
a beszerzésre vonatkozó procedú-
rát, és ezt igazolni tudja – példá-
ul egy megrendeléssel –, akkor év 
végéig nem kaphat bírságot azért, 
mert még nem rendelkezik elekt-
ronikus pénztárgéppel. Januártól 
viszont szankciókra számíthatnak 
azok, akik nem tértek át az új esz-
köz használatára.

Dimén Hunor Dénes szerint 
előbb-utóbb biztosan megtörténik 
a rendszer központi szintű automa-
tizálása, és ezek a pénztárgépek 
úgy fognak működni, mint például 
Magyarországon vagy nyugatabbra, 
hogy a gép által rögzített adatok au-
tomatikusan azonnal megjelennek 
a pénzügy adatbázisában. 

A megyei közpénzügyi igazgató-
ság vezetője kérdésünkre arról is tá-
jékoztatott, hogy Hargita megyében 
mintegy húszezer kisvállalkozást 
érint az átállási kötelezettség.

Kisvállalkozások, nagy macerák
Havi jelentést kell készíteniük a cégeknek az elektronikus pénztárgépek forgalmáról

• Nem megy zökkenőmentesen az elektronikus pénztárgépekre való át-
térés a kis- és mikrovállalkozásoknak. A legáltalánosabb gond az, hogy 
a szakboltok készleteinek kimerülése miatt a kisvállalkozások egy része 
nem jutott hozzá az eszközhöz november elsejéig, az áttérésre megsza-
bott határidőig. Mások viszont arra panaszkodnak, hogy az új pénztár-
gépekkel még bürokratikusabbá vált a könyvvitel.

A román gazdaság már jövőre 
recesszióba kerülhet – jelen-

tette ki egy keddi konferencián Dan 
Bucşa, az Unicredit Kelet-Európáért 
felelős vezető közgazdásza, felhíva 
a fi gyelmet arra, hogy lejtmenetben 
van a világgazdaság, és a romániai 
fejlemények is kiváló táptalajt bizto-
sítanak egy újabb válság kialakulá-
sának. A gazdasági elemző szerint 
nehezen elképzelhető, hogy Romá-
niára ne legyen hatással a világgaz-
daság lassulása, hiszen a térség 
országaiban már hasonló trendeket 
tapasztalhatunk. „Gondolnunk kell 
arra is, hogy miből fog gyarapodni 
Románia a jövő év második felétől 
vagy 2020-tól. Ha az export gyengéb-
ben alakul, a fogyasztás túlságosan 
is az állami kiadásokra támaszkodik, 

és már nemigen van, hová növelni a 
kiadásokat, elég erős annak a kocká-
zata, hogy Románia recesszióba ke-
rüljön, ami ugyebár azt jelenti, hogy 
két egymást követő negyedévben is 
visszaesést regisztrálnak” – hang-
súlyozta Bucşa. Meglátása szerint 
ugyanakkor a gazdaság stabilitására 
a legnagyobb kockázatot a kormány 
pénzügyi és adópolitikája jelenti. 
Mint kifejtette, a fi zetés- és nyugdíj-
emelések nem fenntarthatók, amíg 
az adóbegyűjtés „siralmas”, ráadá-
sul – tette hozzá –, az a tény, hogy 
Románia nem hívja le a rendelkezé-
sére álló európai uniós forrásokat, 
nagyobb kamatokat jelent a nemzeti 
deviza esetében.

Az elemző beszélt arról is, hogy 
amikor a kormányzati illetékesekkel 

egyeztetnek, akkor papíron nagyon jó 
intézkedéseket mutogatnak, ám ezek 
közül „rendkívül kevés, hogy ne csak 
egyet mondjak”, valósul meg igazá-
ból. „Beruházásokra van szükség, a 
fi zetéseket összhangba kell hozni a 
termelékenységgel, le kell hívni az 
európai uniós forrásokat” – tanácsol-
ta az Unicredit vezető közgazdásza.

Dan Bucşa szerint különben az 
ingatlanpiacon felmerülő gondok azt 
jelzik, hogy a „dolgok nem jó irányba 
tartanak”. Kijelentésével arra utalt, 
hogy már a nyáron mintegy 30 száza-
lékkal visszaestek a lakás- és telekér-
tékesítések, ez a forgatókönyv pedig 
vészesen hasonlít a tíz évvel ezelőtti 
történésekhez, amelyek oda vezet-
tek, hogy Románia súlyos gazdasági 
és pénzügyi válságba került. „És a 

dolgok súlyosabbak, mint amilyen-
nek tűnnek: a befektetők elkerülik az 
országunkat, nő az állami adósság, 
az állami költségvetést pedig a futó-
szalagon megemelt fi zetések gyen-
gítik” – ábrázolta a nem túl fényes 
valóságot az elemző.

Mások is borúlátóak

Véleményével pedig nincs egyedül. 
Florian Libocor, a BRD vezető köz-
gazdásza a Hotnews.ro portálnak 
a napokban úgy nyilatkozott, hogy 
valószínűleg a 2019-es lesz a növe-
kedés utolsó éve, utána visszaesés 
következik.

Iancu Guda elemző a Digi 24 hír-
televíziónak számokkal illusztrálta 
a gondok nagyságát. „26 százalékos 

fi zetésemelések vannak, a szociális 
segélyek 20 százalékkal nőnek. Így 
a román állam által elköltött pénzek 
64 százaléka segélyekre, nyugdí-
jakra és fi zetésekre megy el. Ez azt 
jelenti, hogy eladósodunk. A defi cit 
17 milliárd lejes az első kilenc hónap 
után, ami több mint kétszerese az 
egy évvel korábbi értéknek, és nyolc-
éves csúcsot jelent” – kongatta meg a 
vészharangot a szakember.

A lakosság zsebe fogja a legin-
kább megérezni a történéseket – vall-
ja Dragoş Cabat elemző. Mint kiemel-
te, miközben a gazdasági növekedés 
első periódusában a polgárok nem 
érezték azt, hogy érzékelhetően nőtt 
volna az életszínvonal, a recesszió 
idején elég erősen megérzik majd a 
gazdaság visszaesését.

Akár már jövőre is recesszióba kerülhet a gazdaság 




