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H I R D E T É S

A HÉTVÉGÉN LEJÁR A PÉNZTÁRGÉPEK CSATLAKOZTATÁSÁNAK HATÁRIDEJE

E-kasszák: türelmi idő jön

Hosszú évek halogatása 
után sem áll készen az Or-
szágos Adóhatóság (ANAF) 
számítógépes rendszere 
arra, hogy csatlakoztatni 
lehessen rá az országban 
működő valamennyi pénz-
tárgépet. A hétvégén lejáró 
határidőt viszont most már 
nem halasztják el, de az 
adóhivatal március 31-éig 
nem bírságol, hiszen nem a 
cégek mulasztottak, ők ké-
szen állnak a csatlakozásra.

 » BÍRÓ BLANKA

A hétvégén lejár a hatá-
ridő, amikor elméletileg 
minden cég pénztárgé-

pét rá kellene  csatlakoztatni az 
Országos Adóhatóság (ANAF) 
hálózatára, ám a gyakorlatban 
március 31-éig újabb haladékot 
kaptak a vállalkozások. A ha-
tóság nem módosította ugyan 
a határidőket, de március vé-
géig felfüggesztették a bírságok 
kiszabását. A vállalkozások 
amúgy készen állnak, besze-
rezték az elektronikus naplójú 
pénztárgépeket, ám az ANAF 
informatikai hálózata évek óta 
nem készült el, hogy ezeket 
egységes rendszerbe kapcsol-
ja. Mint ismeretes, az ügy évek 
óta vajúdik, 2016-ban a  Dacian 
Cioloş vezette technokrata kabi-
net már olyan rendeletet adott 
ki, hogy két évvel elhalasztják 
a csatlakoztatást. Azóta több 
ízben elnapolták a kötelezett-
séget, bár a vállalkozókat idő-
közben sikerült rákényszeríteni, 
hogy megvásárolják a korszerű 
pénztárgépeket és szoft vereket.

A lapunk által megszólaltatott 
érintettek szerint valószínűleg 
már nem lesz újabb halogatás, 
erre utal az is, hogy a 2020/226-
os sürgősségi kormányrende-

letben már nem a határidőket 
tolták ki, hanem a büntetéseket 
függesztették fel március végéig. 
A hatályban levő jogszabály sze-
rint a nagy adófi zetőknek már 
tavaly év végén rá kellett volna 
csatlakozniuk a rendszerre, a 
kis-, közepes vállalkozók pedig 
február elsejéig kellene hogy 
eleget tegyenek ennek a kötele-
zettségnek, sőt azt is szabályoz-
zák, hogy a cég, amelyik február 
elseje után vásárol pénztárgé-
pet, azt azonnal rá kell csatla-
koztassa az adóhivatal rendsze-
rére. Ezt nem tudják megtenni, 
de nem is bírságolják őket.

Szemet hunynak
saját mulasztásuk fölött
„A határidők érvényben ma-
radtak, ám mivel nem sike-
rült csatlakozni, az adóhivatal 
március 31-ig nem bírságol” 
– szögezte le a Krónika megke-
resésére György Attila, a pénz-
ügyminisztérium államtitkára.  
Hangsúlyozta, a minisztérium 
a jogszabályokkal foglalkozik, a 
végrehajtás az adóhivatal hatás-
körébe tartozik. A pénztárgépek 
2018 óta elő vannak készítve, 
bármikor csatlakozni tudnak a 
rendszerre, erősítette meg az ál-
lamtitkár is.  Felidézte egyúttal, 
hogy 2018 előtt a pénztárgépek 
a nyugtát két példányban nyom-
tatták, egyet a vásárlónak, egyet 
az eladónak, a cégek zsákok-
ban tárolták a papírokat. Azóta 
minden cég beszerezte az elekt-
ronikus naplós pénztárgépet, 
a nyugta második példányát 
elektronikusan lementik.

Nem megy egyik napról
a másikra
Elméletileg működhetne a 
rendszer, de a gyakorlatban 
nem indult el a csatlakoztatási 
folyamat – jelentette ki hason-
lóképpen kérdésünkre Kardos 
Attila, a háromszéki IRMEB cég 
ügyvezetője. A vállalkozás több 
száz pénztárgép karbantartá-

sát végzi, a cégvezető elmond-
ta, jelenleg tesztelés alatt van 
az adóhivatal rendszere, ezt 
a pénztárgép-forgalmazók és 
a pénzügyminisztérium mun-
kacsoportjai végzik. Amint ez 
véget ér, indulhat élesben a fo-
lyamat.

A vállalkozó úgy véli, ez hóna-
pokon belül megtörténik, erre 
utal az is, hogy már nem tolták 
ki újra a türelmi időt, csak a bír-
ságokat függesztették fel már-
cius végéig. „Ez logikus lépés, 
nem büntethetnek amíg a saját 
rendszerük nem működőképes, 
nincs amire rákötni a pénztár-
gépeket” – tette hozzá. Mint 
részletezte, jelenleg a folyamat 
úgy működik, hogy minden 
hónapban a cégek kiolvassák a 
pénztárgép adatait, elektroni-
kus aláírással feltöltik az adó-
hivatal oldalára.  A szakértő 
rámutatott, aki február 1. után 
vásárol pénztárgépet, egyelőre 
még ugyanabban a rendszerben 
fogja működtetni, mint azok, 
akik egy-két évvel ezelőtt sze-
rezték be.

Kardos Attila meglátása szerint 
ha az ANAF informatikai rend-
szere elindul, nem lehet egyik 
napról a másikra csatlakoztatni 
az ország minden  pénztárgépét.  
Ez több hónapos folyamat lesz, 
hiszen a gépeken a kommuniká-
ciós protokollokat át kell állítani, 
szavatolva az adatok biztonságos 
átvételét. „Ez nagy munka lesz, 
hiszen minden szakcégnek több 
száz szerződése van” – véli Kar-
dos Attila.

A szakember arra is kitért, 
hogy a kitűzött cél, a gazdaság 
kifehérítése, nem történik meg 
azonnal, apró lépésekkel ha-
ladnak, hiszen ha be is indul 
a rendszer, még nem fut be az 
adóhivatalhoz valós időben 
minden kiadott nyugta, mint 
ahogy történik például Magyar-
országon. Egyelőre csak a napi 
zárások jutnak majd be az egy-
séges hálózatba.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A tavalyi év utolsó három hó-
napjában világszerte több 

mint 385 millió okostelefont ad-
tak el. Az eladásokat az Apple, a 
Samsung, a Xiaomi, az Oppo és a 
Huawei márkák vezetik. A mobil-
telefongyártók közül az Apple-nek 
volt a legsikeresebb a 2020-as 
év utolsó negyedéve: több mint 
90 millió okos telefont adott el, 
amivel rekordot döntött. Második 
helyen a Samsung végzett több 
mint 74 millió telefonnal, míg a 
Huawei megszenvedte az Egyesült 
Államok által bevezetett szankci-
ókat, így eladásaik visszaestek 42 
százalékkal, azaz „csak” 32 millió 
készüléket adtak el. Az utolsó ne-
gyedévben 385 millió okostelefont 
adtak el, melyeknek 23,4 százalé-
ka iPhone, 19,1 százaléka pedig 
Samsung volt.

A Xiaomi és az Oppo szerezte 
meg a harmadik és a negyedik 
helyet, a Huawei pedig lecsúszott 
a lista ötödik helyére, piaci része-
sedése egy év alatt közel 7 száza-
lékot csökkent (8,4 százalék volt 
az egy évvel ezelőtti 15,2 száza-
lékhoz képest).

Az IDC (International Data 
Corporation) adatai szerint az 
okostelefonok több okból is jól 
fogytak 2020 utolsó negyedévé-
ben. Egyrészt az emberek több 

időt töltöttek otthon, így többet 
ültek a képernyő – ez esetben a 
telefonkijelző előtt is; másrészt, 
mivel az emberek kevesebb pénzt 
költöttek a városban, vendéglőre, 
utazásokra, kirándulásokra, haj-
lamosak voltak inkább új telefon-
ra költeni.

A belépő és a középkategóriás 
modellek nagyon jól fogytak, il-
letve az 5G-s modellek is vonzók 
voltak a vásárlók számára. Ha a 
teljes 2020-as évet nézzük, akkor 
a Samsung volt a listavezető 266 
millió eladott telefonnal, az App-
le pedig 206 millió iPhone-t adott 
el. A Huawei 189 millió, a Xiaomi 
147 millió, a Vivo pedig 111 millió 
készüléket értékesített. 2019-hez 
képest a Samsung eladásai 10, az 
Apple eladásai 8, a Xiaomi eladá-
sai 17, a Huawei eladásai pedig 22 
százalékkal csökkentek.

 » T. G. I.

A Facebook forgalma, bevételei, 
illetve felhasználóinak száma 

is látványosan nőtt a világjárvány 
idején. Bár 2020-ban a legismer-
tebb közösségi oldal rengeteg kri-
tikát kapott a különböző adatszer-
ző praktikái, algoritmusai miatt, 
mégis elégedetten zárhatta az évet, 
hiszen a vállalat idén tovább nö-
velte felhasználói bázisát, forgal-
ma több mint 84 milliárd dollárt, 
profi tja pedig több mint 28 milliárd 
dollárt tett ki.

Naponta 2,6 milliárd ember lép 
be a Facebookra (15 százalékkal 
több, mint tavaly), illetve 3,3 mil-
liárd ember havonta legalább egy-
szer belép a cég valamelyik alkal-

mazásába, azaz a Facebookra, az 
Instagramra, a Messengerbe vagy 
a WhatsAppba. Ez a szám 14 szá-
zalékos növekedést jelent az előző 
évhez képest. A cég forgalma 69,6 
milliárdról 84,1 milliárd dollárra 
nőtt egy év alatt, a nettó nyere-
ség pedig 58 százalékkal nőtt, így 
2020-ba már 29,1 milliárd dollár 
volt. A vállalat piaci értéke jelen-
leg 775 milliárd dollár.

A fejlődés nyomán a cég alkal-
mazottainak száma is nőtt 30 szá-
zalékkal (jelenleg 58 604 fő). Az 
adatok nem meglepőek, hiszen a 
világjárvány, illetve a kijárási kor-
látozások miatt az emberek sokat 
ültek otthon, a számítógép előtt, 
sokat vásároltak online, illetve so-
kat használták a közösségi médiát.

Jól fogytak az okostelefonok

Tarolt a Facebook

A vállalkozások már készen állnak, hogy rácsatlakozzanak az ANAF rendszerére, az adóhivatal nem készült fel




