
#e-pénztárgépek  #határidő #megelőzés
fek

vő
ren

d
ő

rö
k

2 02 1.  NOV E M BE R 24.,  SZ E R DA2 A K T UÁ L I S

S Z É C H E LY I S T VÁ N

N ovember 30-ától kötelezővé 
válik a kis- és középvál-
lalkozások számára is az 

országos adóhatóság rendszerére 
csatlakoztatott elektronikus pénz-
tárgépek használata. Az intézkedés 
bevezetését az elmúlt években már 
több alkalommal is elhalasztották, 
ezúttal viszont nem lesz újabb ha-
táridőmódosítás, az érintett vál-
lalkozások képviselői pedig meg-
rohanták a szakcégeket, ugyanis 
az országos adóhatóság képviselői 
szigorú ellenőrzéseket ígértek az el-
következő időszakra.

Négyszeres megrendelések

A korábbi hónapokhoz képest négy-
szeresére nőtt az elektronikus pénz-
tárgépek beszerzésére és beüzeme-
lésére vonatkozó megrendelések 
száma az egyik, általunk megkere-
sett székelyudvarhelyi szakcégnél. 
Reggeltől estig ezzel dolgoznak. Az 
első időszakban, még május-június-
ban minden kliensüknek értesítést 
küldtek, amelyben fi gyelmeztették 
őket az adóhatóság által megsza-
bott határidőre, de jó részük „nem 
nagyon igyekezett” mindeddig 
elvégezni a szükséges teendőket. 
„Mindenkinek sms-t írtunk, hogy 
ne hagyják az utolsó percre, de úgy 
tűnik, sokan nem vették fi gyelem-
be. Mindenki abban reménykedett, 
hogy meg fogják hosszabbítani a 
határidőt” – fogalmazott Herman 
Ildikó, az Eltech Kft . ügyvezetője. 
Elmondta, teljes kapacitással az 
elektronikus pénztárgépek beüze-

melésén dolgoznak, és egyelőre nap-
rakészek a megrendelések teljesíté-
sével, de nem tudja, meddig győzik 
ezt a tempót. A szakcégnél üzemké-
szen adják át az online pénztárgépe-
ket, ügyfeleiknek csak rá kell csatla-
koztatniuk azt az internetre. Le lehet 
ellenőrizni, hogy a pénztágép jelen-
tései eljutnak-e az adóhatósághoz, 
ha nem, akkor ebben is segítenek, 
ezért is időigényesebb a megrendelé-
sek teljesítése.

A cégek többsége 
kisvállalkozás

Azt nem tudni pontosan, hogy a 
Hargita megyei kis- és középvállal-
kozások milyen arányban rendel-

keznek már elektronikus pénztár-
gépekkel, ugyanis ezek az adatok 
az adóhatóság központi szervereire 
érkeznek be – közölte megkere-
sésünkre Dimén Hunor Dénes, a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Hiva-
tal vezetője. Azt viszont elmondta, 
hogy a november 11-ei adatok sze-
rint 3190 cég összesen 4039 elektro-
nikus pénztágépet használ Hargita 
megyében. Ebben azonban benne 
vannak például a fővárosban be-
jegyzett áruházláncok Hargita me-
gyében működő egységei is, tehát 
nem mind megyebeliek a szóban 
forgó vállalkozások, ugyanakkor 
azokra a Hargita megyében bejegy-
zett cégekre nem terjed ki az adat, 
amelyeknek más megyékben van a 

munkapontjuk, tehát ott használják 
az online kasszagépeket. 

A Hargita megyében bejegyzett 
vállalkozásokról viszont vannak 
adatok: mint arról Dimén Hunor Dé-
nes tájékoztatott, 17 ezer cég, azaz 
jogi személy van bejegyezve a me-
gyében – ebben nincsenek benne 
az egyéni és családi vállalkozások. 
A 17 ezer cég közül 170 közepes, a 
többi kisvállalkozás. A néhány nap 
múlva lejáró határidőre tehát a cé-
gek jó részének fi gyelnie kell.

A kivételt képező helyzetek

Van egy kivétel arra vonatkozóan, 
hogy mely cégeknek nem kell rá-
csatlakozniuk az adóhatóság elekt-
ronikus rendszerére, tudtuk meg a 
megyei közpénzügyi hivatal veze-
tőjétől: az olyan településeken mű-
ködő cégek képviselői, ahol nincs 
vezetékes, illetve mobilinternetes 

hozzáférési lehetőség, egy saját 
felelősségre írt nyilatkozatot kell 
benyújtsanak erről a közpénzügyi 
hivatalhoz a hónap vége előtt, így 
mentesülnek a kötelezettség alól. 

Dimén Hunor Dénes is megerősí-
tette lapunknak, hogy tudomása sze-
rint ezúttal nem fogják meghosszab-
bítani az elektronikus pénztárgépek 
kötelező bevezetésére vonatkozó 
határidőt. Sőt, értesülései szerint az 
adóhatóság ellenőrző szerve, a Pénz-
ügyi Csalások Elleni Főigazgatóság 
(DGAF) fogja ellenőrizni az intézke-
dés betartását az érintett vállalkozá-
sok körében. Azok, akik elmulasztják 
beszerezni és az adóhatóság rendsze-
rére csatlakoztatni az elektronikus 
pénztárgépet, 8000–10 000 lejes 
pénzbírságot kockáztatnak. A határ-
idővel kapcsolatban Dimén Hunor 
Dénes megjegyezte, „az is baj, hogy 
annyira le vannak terhelve a megren-
delésekkel a szakcégek, hogy sokan 
ki fognak futni a határidőből még 
azok közül is, akik már letették a ké-
résüket ezeknél a cégeknél”, és nem 
tudni, egy esetleges ellenőrzés során 
enyhítő körülménynek számít-e majd 
az, hogy van érvényes megrendelé-
sük online kasszagépre és annak be-
üzemelésére.

Határidő előtti kapkodás
Nem számíthatnak hosszabbításra az e-pénztárgéppel még nem rendelkezők

F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

E lkészíttette a terveket az ön-
kormányzat a műanyag helyett 

jóval időtállóbb anyagból, tehát asz-
faltból, illetve térkőből kialakítandó 
fekvőrendőrök megépítése érdeké-

ben – nyilatkozta lapunknak Katona 
Mihály korondi polgármester. Mint 
mondta, az építkezési engedélyt 
ugyanakkor még nem tudták kiadni, 
mivel a Hargita Megyei Rendőr-főka-
pitányság egyelőre negatívan véle-
ményezte az elképzelésüket. Továb-
bi indoklásokat kértek a projekthez, 
és azt, hogy elemezzék a helyzetet 

közösen a rendőrség székelyudvar-
helyi, illetve helyi munkatársaival. 
Ez hamarosan meg is fog történni, 

valamint mellékelni fogják kérésük-
höz a balesetekkel kapcsolatos sta-
tisztikát, a szülők által a hivatalnak 

benyújtott kérést, illetve azt is, hogy 
mely utcákban nincsenek járdák. 
„Ez így jobb is, hiszen szeretnénk, 
ha teljesen törvényesen tör-
ténne minden” – jegyezte 
meg a polgármester. Re-
méli, hogy ezek után meg-
kapják a beruházáshoz 
szükséges jóváhagyást. Ha 
minden a terv szerint ha-
lad, akkor a jövő év során 
– részletekben – megvaló-
sulhat a kivitelezés. A projek-
tet helyi forrásokból fogják fi nanszí-
rozni, az elkészült dokumentumok 
szerint mintegy 180 ezer lejt kell erre 
elkölteniük.

Fekvőrendőrökkel csökkentenék a balesetek számát – indoklást is küldenek
• Nem tett le a korondi önkormányzat arról a tervéről, 
hogy a balesetek elkerülése érdekében összesen negy-
venhat fekvőrendőr elhelyezésével bírják lassításra a köz-
ségközpont utcáin közlekedő autósokat. A tervek elkészül-
tek, ugyanakkor a rendőrség további indoklásokat vár. Okos átjárók az országúton

Noha szó volt arról is, hogy fekvőrendőröket helyeznek el a Korondon 

áthaladó 13A jelzésű országúton, ott végül más megoldást találtak a 

balesetek csökkentésére. A balavásári jó példát alapul véve inkább 

három-négy okos átjárót létesítenének, amelyek fénnyel jeleznek az 

autósoknak, ha valaki az úttestre lép; mindezt az országos útügyi 

igazgatóság Hargita megyei kirendeltségének vezetőivel együttmű-

ködve. „Beszéltem a balavásári polgármesterrel, aki közölte, hogy 

náluk bevált a módszer, ugyanis 50–60 százalékkal csökkent a bal-

esetek száma” – fogalmazott Katona Mihály polgármester.

Nem várható újabb halasztás. 

Néhány nappal a határidő 

vége előtt többen még 

nem rendelkeznek online 

kasszagéppel

▾  F OT Ó : H A Á Z V I N C E

Hargita megye

Évek óta zajlik

Mint ismeretes, az ügy évek óta 

vajúdik, 2016-ban a Dacian Cioloş 

vezette technokrata kabinet már 

olyan rendeletet adott ki, hogy 

két évvel elhalasztják a csat-

lakoztatást. Azóta több ízben 

elnapolták a kötelezettséget, bár 

a vállalkozókat időközben sikerült 

rákényszeríteni, hogy megvásá-

rolják a korszerű pénztárgépeket 

és szoftvereket. A legutóbbi verzió 

szerint a nagy adófizetőknek már 

múlt év végén rá kellett volna 

csatlakozniuk a rendszerre, a 

kis- és középvállalkozóknak pedig 

február 1-jéig kellett volna eleget 

tenniük ennek a kötelezettségnek.

• Többszörösére nőtt a forgalmuk az elektronikus pénztárgépeket forgalmazó 
szakcégeknek, ugyanis a hónap végétől a kis- és középvállalkozások számára is kö-
telezővé válik ezeknek a használata. Az intézkedés bevezetését korábban többször 
is elhalasztották, ezúttal viszont nem, és ez váratlanul érte az érintettek jó részét. A 
megyei közpénzügyi hivatal vezetője szerint biztos, hogy ki fog futni a határidőből 
még azoknak is egy része, akik már megrendelték a készüléket.




