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H I R D E T É S

Drasztikusabban lépnének 
fel az adóellenőrök, holott az 
online pénztárgépek rendszere 
valójában még nem műkö-
dik: a kereskedők nagy része 
ugyan beszerezte az új eszközt, 
de az adatokat még mindig 
adathordozón viszik be az 
adóhivatalba, mivel az ANAF 
rendszere nem képes valós 
időben fogadni a pénztárgépek 
által szolgáltatott adatokat.

 » BÍRÓ BLANKA

K ivenné a megelőzési törvény 
hatálya alól az online pénz-
tárgépek használatának el-

mulasztását a pénzügyminisztéri-
um. Mivel a 2017/270-es prevenciós 
törvény arra vonatkozik, hogy az 
ellenőrök nem büntethetik azon-
nal a cégeket az észlelt szabálysér-
tés esetén, hanem első lépésben 
fi gyelmeztetik a vállalkozókat, 
jegyzőkönyvbe veszik a szabályta-
lanságot, útmutatót, és határidőt 
szabnak a korrekcióra, a fontolga-
tott intézkedés azzal járna, hogy az 
ellenőrök azonnal bírságolnának, 
ha az nincs beszerelve, és nem mű-
ködik előírás-szerűen.

ÓRIÁSI KÉSÉSBEN AZ ORSZÁGOS ADÓHATÓSÁG: TOVÁBBRA IS OFFLINE MŰKÖDNEK AZ ONLINE KASSZÁK

E-pénztárgép: azonnal büntetnének, ha nincs

Működik is, meg nem is. Nincsenek összekapcsolva
a pénztárgépek az adóhatóasággal

 »  „Akkor haté-
kony az adócsa-
lás visszaszorítá-
sa, ha az ellenőr 
azonnal látja, 
hogy elmulasz-
tottak számlát 
adni” – vallja a 
szakértő.

Diszkrimináció,
ha nem büntetnek?
A módosítás tervezete megjelent a 
pénzügyminisztérium hivatalos hon-
lapján. A szaktárca képviselői azzal 
érvelnek, hogy azért van szükség 
erre a változásra, mert a vállalkozók-
nak már nincs objektív okuk, amire 
hivatkozva kibújhatnak a kötelezett-

ség alól. Minden típusú gazdasági 
tevékenységre alkalmas pénztárgé-
pekre kiállították már ugyanis az en-
gedélyeket, a forgalmazóknak pedig 
minden típusból van készleten, tehát 
a pénztárgépet akadálytalanul és 
időben be lehet szerezni. Másrészt a 
többség ezt meg is tette, megvásárol-
ták és felszerelték az  új, elektronikus 
naplós kasszákat, így az ellenőrző 
szervek diszkriminálják a törvénye-
sen működő cégeket, amennyiben 
nem büntetik azokat, akik nem tettek 
eleget ennek a kötelezettségüknek – 
olvasható a tervezet indoklásában.

Ha a javaslat hatályba lép, az Orszá-
gos Adóhatóság (ANAF) ellenőrei már 
első alkalommal 8 és 10 ezer lej közöt-
ti pénzbírságot rónak ki, felfüggesztik 
a vállalkozás tevékenységét, nem áru-
síthat és szolgáltathat tovább, amíg 
be nem szerzi az e-kasszát, sőt azokat 
az összegeket is elkobozzák, melyek 
bevételére nincs megfelelő bizonylat.

Nem a kereskedők,
hanem az állam mulaszt
Mint ismeretes, a kormány tavaly 
májusban fogadta el az elektronikus 
naplójú pénztárgépek bevezetéséről 
szóló sürgősségi rendeletet. Ennek 
értelmében a nagy és közepes vállal-
kozásoknak tavaly szeptember 1-jétől, 
a kisvállalkozóknak november 1-jétől 
kellett áttérniük az új gépek haszná-

latára. Idén tavasszal az adóhatóság 
országos tematikus akció során ellen-
őrizte, hogy a cégek áttértek-e az új 
pénztárgépek használatára, de akkor 
még nem büntettek, hanem a meg-
előzési törvény értelmében legtöbb 
tíznapos határidőt szabtak, ezalatt 
pótolhatták a mulasztást. Ha a ter-
vezetet elfogadják, akkor már nem 
lesz meg ez a lehetőség, azonnal ki-
szabják a drasztikus büntetést. Deb-
reczeni László sepsiszentgyörgyi adó-
szakértő elmondta, a cégek többsége 
betartotta az előírást, az országban a 
legkisebb falusi boltokban is felsze-
relték már az elektronikus kasszagé-
peket, ám visszás, hogy ezek offl  ine 
működnek, a cégek minden hónap-
ban adathordozón viszik be a pénz-
ügyi igazgatóságra a mérleget, mivel 
az ANAF rendszere nem képes valós 
időben fogadni a pénztárgépek által 
szolgáltatott adatokat. A rendszer 
lényege pedig éppen a jelenidejűség 
kellene hogy legyen, az adóellenőr-
nek a bolt előtt állva kellene látnia, 
hogy lezajlott az adásvétel, valaki 
kilép egy kenyérrel, és táblagépén 
azonnal ellenőrizni tudja, hogy a 
tranzakció megjelent-e hivatalosan 
a rendszerben. „Akkor hatékony esz-
köz az adócsalás visszaszorításában, 
ha az ellenőr azonnal látja, hogy el-
mulasztottak számlát adni” – szögez-
te le a szakértő.

FO
TÓ

: 
GE

CS
E 

NO
ÉM

I




