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„A feketegazdaság általában 
nem banki átutalással mű-
ködik, azonban ez a törvény 
mégis jó lépés az átláthatóság, 
a digitalizáció felé” – értékelt a 
Krónika megkeresésére Bordás 
Attila bankpiaci szakember, 
akit azt követően kerestünk 
meg, hogy tegnaptól az adó-
hatóságnak betekintése van 
minden bankszámlába. A LAM 
Mikrohitel Rt. igazgatóhelyet-
tese szerint a módosítástól 
nem kell tartania annak, aki 
törvényesen jár el.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A pénzmosás és terrorizmus 
elleni küzdelem jegyében 
tegnaptól az Országos Adó-

hatóság (ANAF) hozzáfér minden 
romániai bankszámlához, a pénz-
intézetek kötelesek megküldeni a 
kért adatokat a magánszemélyek és 
cégek számlái esetében egyaránt.

Az adóhivatal elektronikus köz-
ponti rendszerében tíz évig tárolják 
az adatokat, és azokhoz az ANAF 
mellett a bűnüldöző szervek, a tit-
kosszolgálatok, a Román Nemzeti 
Bank (BNR), a Pénzügyi Felügyelet 
(ASF), a szerencsejáték-hatóság, va-
lamint a pénzmosás megelőzéséért 
és leküzdéséért felelős hatóság is 
hozzáfér, mint ahogy megalapozott 
kérésre és együttműködési megálla-
podás alapján a helyi adóügyi ható-
ságok is.

Egy európai uniós irányelv átül-
tetéséről van szó a romániai jog-
gyakorlatba. Mint Adrian Bența 
közgazdász a Digi24 hírtelevízi-
ónak nyilatkozva hangsúlyozta, 
olyan nagy újdonságot nem jelent 
a mostani lépés, mivel az ANAF ed-
dig is kapott információkat a ban-
koktól a pénzmosással vagy terro-
rizmussal gyanúsított személyek 
bankszámlájáról, a lényeges vál-
tozás az, hogy most már minden 
kontóhoz hozzáférhetnek. „Azok 
az emberek, akik pénzmosásban 
vesznek részt – én nem ismerek 
olyanokat, akik terrorizmusban 
vennének részt, de adócsalásról 
már hallottam –, ezentúl a matrac 
alatt fogják tartani a pénzüket, de 
az egyszerű, becsületes ember-
nek, aki betartja a törvényt, nem 
kell semmitől tartania” – vallja az 
elemző.

ÁTLÁTHATÓVÁ TESZI A PÉNZÁTUTALÁSOKAT EGY TEGNAP HATÁLYBA LÉPETT JOGSZABÁLY, DE MARADT KISKAPU

Hadüzenet az adócsalásnak, a terror pénzelésének

Átlátszó zseb. A kizárólag legális tranzakciókat lebonyolítóknak nincs miért aggódniuk

 » „A félát-
láthatóság a 
korrupció mele-
gágya, és növeli 
a rendszer iránti 
bizalmatlansá-
got. Fennáll a 
gyanúja, hogy 
akiknek van va-
lamilyen rálátá-
suk a rendszer-
re, visszaélnek 
az információk-
kal. Ez viszont a 
teljes átlátható-
ság esetén nem 
fordulhat elő” 
– részletezte a 
szakértő. 

Az Economica.net gazdasági hír-
portál közben tegnap arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy nemcsak a matrac 
alatt tartott összegek maradnak rejtve 
az adóhatóság előtt, hanem a Revolut 
fi ntech cégnél számlán tárolt pén-
zek is. Az ANAF maximum a Revolut 
által a Libra Internet Banknál levő 
számlájához férhet hozzá, az ügyfe-
lek egyéni számlaihoz nem. Ennek 
oka elsősorban, hogy a Revolut nem 
romániai pénzintézet. Viszont abban 
az esetben, ha a Revolut székhelyéül 
szolgáló Litvániában egy bíróság ezt 
elrendeli, akkor a Revolut-számlákat 
is zárolhatja a román adóhatóság.

Átláthatóvá válik a rendszer
„A teljes átláthatóságot biztosítja, 
hogy a pénzmosás elleni törvény ér-
telmében a magánszemélyek és a 
cégek számláinak adatai bekerülnek 
az adóhivatal elektronikus központi 
rendszerébe” – szögezte le megkere-
sésünkre Bordás Attila, a LAM Mik-
rohitel Rt. igazgatóhelyettese. Mint ő 
is hangsúlyozta, a jogszabály egy eu-
rópai uniós irányelv életbe léptetése, 
nem mond ellent az általános adat-
kezelési szabályoknak (GDPR), és a 
biztonság szempontjából sem jelent 
megnövekedett kockázatot. A szak-
ember ugyanakkor hangsúlyozta: az 
eddig is működött, hogy minden tíz-
ezer eurónál nagyobb értékű pénz-
mozgást a bankok automatikusan, 
kérés nélkül jelentettek az adóhiva-
talnak. 
„Az új rendelkezésre sokan felkap-
ják a fejüket, hogy ez pluszadózást 
eredményez, hiszen átláthatóbbak 
lesznek a tranzakciók, ám annak, aki 

eddig is törvényesen intézte a pénz-
ügyeit, becsületesen befi zette az adó-
ját, nincs mitől tartania. Az viszont 
egyértelmű, hogy olyan jövedelmek 
után is adózni kell, amit eddig meg-
próbáltak elrejteni” – mutatott rá a 
pénzügyi szakértő.

„A félátláthatóság 
a korrupció melegágya”
Meglátása szerint amúgy pénzügyi 
kultúra, neveltetés kérdése, hogy ki 
milyen irányba szeretné, ha elmoz-
dulna az ország. Ha azt szeretnénk, 
hogy visszaszorítsuk az adócsalást, 
mindenki egyenlő bánásmódba 
részesüljön, online intézhessük a 
pénzügyeinket, akkor erre a lépésre 
szükség van, sőt ennél is tovább kell 
lépni. „Nem az a megoldás, hogy az 
arab országokhoz hasonlóan teljes 
felügyelet nélkül hagyjuk a pénzügyi 
mozgásokat” – vallja Bordás Attila, 
aki szerint a félmegoldások nem ve-
zetnek eredményre, Románia harminc 
éve toporog a félig átlátható rendszer-
ben, ami nem vezetett semmi jóra. „A 
félátláthatóság a korrupció mele-
gágya, és növeli a rendszer iránti bizal-
matlanságot. Fennáll a gyanúja, hogy 
akiknek van valamilyen rálátásuk a 
rendszerre, visszaélnek az informáci-
ókkal. Ez viszont a teljes átláthatóság 
esetén nem fordulhat elő” – részletez-
te a szakértő. Hozzátette, nem kizárt, 
hogy az elmúlt harminc évben szán-
dékosan tartották fenn Romániában a 
félmegoldást, mert a „zavarosban job-
ban lehet halászni”. Bordás Attila úgy 
véli, ennél is tovább kellene lépni, az 
adóhivatalnak nemcsak passzív adat-
bázist kell fenntartania, hanem aktí-

van kellene használja azt. Mint mond-
ta, Angliában, Németországban már 
online lehet céget létrehozni, köny-
velni, az adó-visszaigénylések esetén 
sincs szükség további ellenőrzésekre, 
hiszen minden mozgás látható, sőt az 
áfát nem kell visszaigényelni, ha az 
adóhivatal látja, hogy tartozik, vissza-
utalja az összeget a cég számlájára.

Nem nőtt a kockázat
Bordás Attila hangsúlyozta, nem nö-
vekedett annak a kockázata, hogy 
adathalászok jutnak bizalmas in-
formációkhoz, szerinte az teljesen 
kizárt, hogy az adóhivatalhoz kerülő 
adatok alapján, pénzt nyúljanak le 
valakinek a számlájáról. Mint magya-
rázta, a központi elektronikus nyil-
vántartás egy passzív adatbázis, tar-
talmazza a magánszemélyek, cégek 
adatait, a számla adatait, a pénzügyi 
mozgásokat, de nem biztosít aktív 
hozzáférést a számlához, nem lehet 
onnan a számlához „visszanyúlni”. 
Adatmozgás eddig is működött, for-
dított irányba is, hiszen a bankok 
az elmúlt években már nem kértek 
jövedelemigazolást a hitelkérelmek 
elbírálásához. Az adóhivatallal törvé-
nyesen megkötött egyezmény alapján 
lekérték mennyi adót fi zetett be a ké-
relmező, annak alapján kiszámolták 
a nettó jövedelmét.

Az internetes feltörések szempont-
jából nincs százszázalékos biztonság, 
a bankok adatait is fel lehetett törni, 
ám ez a pluszadatmozgás nem jelent 
többletkockázatot. A bankpiaci szak-
ember ugyanakkor rámutatott, az 
európai uniós jóváhagyással működő 
pénzintézetek esetében egy banknál 
legtöbb százezer eurós letétre garan-
ciát vállalnak.

Kiskapuk mindig vannak
Bordás Attila ugyanakkor kérdésünk-
re arra is kitért, minden pénzügyi 
mozgást továbbra sem lehet követni, 
hiszen például a Revolut-számlákon 
levő mozgást nem jelentik, ezeket az 
összegeket zárolni sem lehet. A Re-
volut Angliából Litvániába tette át a 
székhelyét, ezeknek a számláknak a 
követése, zárolása csak akkor lehet-
séges, ha azt a litván törvények lehe-
tővé teszik – húzta alá ő is. Rámuta-
tott egyúttal arra is, hogy ezenkívül 
többféle elektronikus pénz létezik, 
amelyek mozgása láthatatlan, a vi-
lág pénzügyi felügyeletei nem tudják 
követni. „A feketegazdaság általá-
ban nem banki átutalással működik, 
azonban ez a törvény mégis jó lépés 
az átláthatóság, a digitalizáció felé” – 
összegzett Bordás Attila.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A román kivitel 11 százalékkal, 
57,102 milliárd euróra csökkent a 

tavalyi első tizenegy hónapban 2019 
azonos időszakához mérten – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A vizsgált időszakban a 
behozatal is mérséklődött 7,7 százalék-

kal 73,536 milliárd euróra. Az ország 
külkereskedelmi mérlegének hiánya 
így a tavalyi január–november idő-
szakban elérte a 16,433 milliárd eurót, 
ami 908,7 millió euróval haladta meg 
a 2019 első tizenegy hónapjában jegy-
zett értéket.

 Tavaly novemberben az export 0,6 
százalékkal, 6,029 milliárd euróra 
nőtt, míg az import 1,5 százalékkal, 

7,603 milliárd euróra emelkedett 
2019 novemberéhez képest, így no-
vemberben 1,573 milliárd euró volt a 
külkereskedelmi mérleg hiánya.

 Románia külkereskedelmének 74 
százalékát az EU 27 tagállamával bo-
nyolította le. A kivitel 48 százalékát, 
valamint a behozatal 37 százalékát 
járművek és szállításra alkalmas fel-
szerelések tették ki, amelyek mind 

a kivitelben, mind a behozatalban 
a fő tételt képezték.     2019-ben 14,3 
százalékkal, 17,280 milliárd euróra 
nőtt a külkereskedelmi mérleg hiá-
nya az előző évhez mérten. Románia 
tavalyelőtt 1,9 százalékkal többet, 
69 milliárd euró értékben exportált, 
miközben 4,2 százalékkal többet, 
86,283 milliárd euró értékben impor-
tált 2018-hoz képest.

Tovább mélyült a román külkereskedelmi mérleg hiánya

 » A külkeres-
kedelmi mérleg 
hiánya a janu-
ár–november 
időszakban elérte 
a 16,433 milliárd 
eurót.




