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H I R D E T É S

» RÖVIDEN

Biztos, hogy lesz nyugdíjemelés 2022-ben Cîțu szerint
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke szerint „egészen biztos”, 
hogy jövőre nőni fognak a nyugdíjak és a gyereknevelési pótlékok, 
az pedig, hogy mennyivel, a kormányalakítási tárgyalásokon dől 
el. Florin Cîţu elmondta, a közalkalmazotti bérek emelése is szóba 
jöhet, ha ez az intézkedés a közigazgatás reformjával párosul. „A 
bérnövekedést a teljesítményhez kell kötni” – jelentette ki. Arra 
a kérdésre, hogy a közigazgatás reformja alatt az államapparátus 
karcsúsítását érti-e, a politikus nemmel válaszolt. „A reform alatt a 
fi zetés és a teljesítmény közötti közvetlen összefüggés megteremté-
sét értem” – szögezte le.

Nőtt a román ipari termelés az idei első három negyedévben
Romániában 10,5 százalékkal nőtt a nyers adatok szerint az ipari ter-
melés az év első kilenc hónapjában a tavalyi év azonos időszakához 
mérten – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS). A 
szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a növekedés 
11,1 százalék volt. A nyers adatok szerinti bővülés az energiaipar 
kibocsátásának köszönhető, amely 11,7 százalékkal emelkedett, a 
feldolgozóipar teljesítménye is 11,2 százalékkal nőtt, ugyanakkor a 
bányaipar kibocsátása 2,2 százalékkal visszaesett. Szeptemberben 
az ipari termelés 4 százalékkal elmaradt a tavalyi kilencedik havitól 
a nyers adatok alapján, a kiigazított érték szerint a visszaesés 3,2 
százalék volt. Augusztushoz képest az ipari termelés 10,5 száza-
lékkal nőtt a nyers adatok szerint, a szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint 2 százalékos visszaesést jegyeztek fel. Az első 
kilenc hónapban az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele 20,8 
százalékkal nőtt. Mint ismeretes, tavaly a nyers adatok szerint 9,2 szá-
zalékkal csökkent az ipari termelés 2019-hez mérten, miután 2019-ben 
is 2,3 százalékkal mérséklődött az előző évhez képest.

BEKEMÉNYÍTETT AZ ADÓHIVATAL, NEM AD ÚJABB HATÁRIDŐT A KKV-NAK AZ E-KASSZÁK ÜGYÉBEN, NOHA SOKAN MÉG NEM LÉPTEK

Nincs pardon: csatlakoztatni kell a pénztárgépeket
A hegy alatt abrakol a 
romániai cégek mintegy 40 
százaléka, miután az adó-
hatóság nem hosszabbította 
meg újfent azt a határidőt, 
ameddig az online pénztár-
gépeket rá kell csatlakoztatni 
az ANAF rendszerére. A 
szakcégek nem bírják a tem-
pót, nem mindenkit sikerül 
kiszolgálniuk a november 
30-ai határidőig.

»  BÍRÓ BLANKA

É vek óta halogatják, de nem 
lesz több hosszabbítás: no-
vember 30-ig a kis- és köze-

pes vállalkozásoknak is rá kell 
csatlakoztatniuk a pénztárgé-
peiket az Országos Adóhatóság 
(ANAF) számítógépes rendsze-
rére. Bár ez a határidő március 
óta ismert, eddig még a cégek 
mintegy 50–60 százaléka lépett, 
a többiek utolsó hetekre halasz-
tották az elektronikus naplójú 
pénztárgépek beüzemelését. A 
gond az, hogy a pénztárgépek 
beszerelését, karbantartását vég-
ző cégek elérték a kapacitásuk 
határát, így egyre valószínűbb, 
hogy november 30-áig nem tud-
nak eleget tenni minden felké-
résnek.

Nem lesz több hosszabbítás
Mint ismeretes, a nagy adófi ze-
tőknek június 30-áig kellett ele-
get tenniük a kötelezettségnek, 
addig kellett csatlakoztatniuk a 
rendszerre az e-kasszákat, ese-
tükben 90 százalékban ez meg 
is történt. Dan Voicu, az Orszá-

gos Adóhatóság képviselője a 
napokban úgy nyilatkozott, ed-
dig a közepes vállalkozások 67 
százaléka, a kisvállalkozások 
50 százaléka csatlakozott. Bár a 
határidőket márciusban leszö-
gezték, a folyamat csak október-
ben pörgött fel, azóta naponta 
mintegy 6000 pénztárgépet 
csatlakoztatnak. November 30. 
után viszont kezdődnek az el-
lenőrzések, és csak akkor nem 
bírságolnak, ha objektív okok 
miatt nem tett valaki eleget a 
kötelezettségnek.

Az adóhivatal képviselője 
arra szólított fel minden vállal-
kozót, igyekezzen betartani a 
határidőt. Azzal is érvelt, hogy 
az e-kasszák üzembe helyezése 
javítja majd az államkasszába 
befi zetett összegek mértékét, 
csökkenti az adócsalást, és sza-
vatolja a tisztességes versenyt a 
piaci szereplők között. Arra is 

kitért, hogy az elmúlt időszak-
ban levélben és a Saját Virtuális 
Téren ( Spațiu Privat Virtual – 
SPV) keresztül is fi gyelmeztették 
a cégvezetőket a határidőre.

Sokan az utolsó száz 
méteren kaptak észbe
„Valós gondot okoz, hogy sok 
vállalkozó az utolsó száz mé-
terre halasztotta, hogy csatla-
koztassa a pénztárgépét, így a 
szakcégek most már nem tud-
nak eleget tenni a felkérések 
rohamának” – jelentette ki a 
Krónika megkeresésére Kardos 
Attila, a több száz pénztárgép 
karbantartását végző IRMEB cég 
ügyvezetője. Kifejtette, nincs le-
hetőség, hogy erre az időszakra 
felduzzasszák az erőforrásaikat, 
hiszen erre a munkára nem le-
het néhány nap alatt betanítani 
valakit, másrészt csak miniszté-
riumi jóváhagyással dolgozhat-

nak. A nagy adófi zetőket meg-
oldották, jelenleg a szerződéses 
ügyfeleiket részesítik előnyben. 
A szakcégek országos szinten 
tartják egymással a kapcsola-
tot, a tapasztalataik szerint a 
cégek mintegy fele csatlakoztat-

ta a pénztárgépét az adóhivatal 
rendszerére, becsléseik szerint 
a november végi határidőig az 
érintettek mintegy kétharmada 
tud eleget tenni erre vonatkozó 
kötelezettségének. Kardos At-

tila rámutatott, az adóhivatal 
október közepétől küldi levél-
ben és a Saját Virtuális Téren 
keresztül a fi gyelmeztetéseket, 
meglátása szerint érdemes lett 
volna a tájékoztató kampányt 
hónapokkal korábban elkezde-
ni, hogy ne halogassák a csat-
lakoztatást, és elkerüljék a ha-
táridő előtti torlódást. Viszont 
ilyen körülmények között lesz-
nek vállalkozások, melyek csak 
december–januárban kerülnek 
sorra.

Egyszerűsödik az ügyintézés
Az adóhivatal rendszere amúgy a 
szakember elmondása szerint jól 
működik, a több hónapja csatla-
kozott cégeknél azt tapasztalják, 
hogy nincsenek leállások, egy 
héten legfentebb egy alkalom-
mal történik meg, hogy öt perc-
re megakad. Mint ecsetelte, az 
megtörténik, hogy este, amikor 
egyszerre sok cég zár, a pénztár-
gép nem tudja azonnal elküldeni 
a jelentést, de úgy van beállítva, 
hogy következő nap automatiku-
san újra próbálkozik, és akkor 
még mindig időben van. „Har-
minc éve dolgozunk az ágazat-
ban, és ez az első alkalom, hogy 
a felhasználó válláról levesznek 
végre egy adminisztratív terhet. 
Eddig a jelentéseket kimásol-
ták adathordozóra, elvitték a 
könyvelőnek, majd úgy adták le 
az adóhivatalnak, most viszont 
az e-kassza automatikusan to-
vábbítja az adatokat.  Az egyéni 
vállalkozóknak csak azért kellett 
könyvelővel szerződniük, hogy 
minden hónapban leadhassák 
a jelentést, most még ennek a 
költségét is megtakaríthatják” – 
részletezte Kardos Attila.

Késésben. Sok vállalkozó az utolsó száz méterre halasztotta, hogy csatlakoztassa a pénztárgépét
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» „Harminc éve dol-
gozunk az ágazatban, 
és ez az első alkalom, 
hogy a felhasználó 
válláról levesznek végre 
egy adminisztratív 
terhet” – részletezte 
Kardos Attila.




