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Către:

Comercianţii care desfăşoară comerţ cu amănuntul
pe raza administrativă a Comunei Tarcău

Referitor la:

Îndeplinirea obligaţiei legale de asigurare a încasărilor cu cardul bancar

În contextul măsurilor restrictive generate de epidemia COVID-19, este necesară luarea tuturor
măsurilor de sprijin pentru a facilita persoanelor vârstnice achiziţionarea produselor necesare din
unităţile comerciale situate cât mai aproape de domiciliul acestora.
Având în vedere că majoritatea pensionarilor încasează pensia în cont bancar, devine extrem de
importantă respectarea de către comercianţi a obligaţiilor legale cu privire la instalarea de
echipamente specifice pentru efectuarea încasărilor cu cardul bancar (POS-uri).
Vă reamintim, în cele ce urmează, principalele obligaţii legale în acest sens:
Potrivit OUG nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu
modificările şi completările ulterioare:
Articolul 1
……
(3): Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata,
precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră
de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de
plată și cardurile de debit, și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau
al altor soluții moderne de acceptare.
Articolul 2
(1) Instituțiile acceptante de carduri au obligația de a instala terminale de plată în termen
de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la
solicitarea comercianților prevăzuți la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest
scop, în toate locurile indicate de aceștia.
(2) Agenții economici … vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale
de plată, având posibilitatea de a-și alege instituția acceptantă.
(3) Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de
către instituțiile acceptante (precizare: adică instituţiile bancare).
(4) Cheltuielile cu administrarea și operarea terminalelor de plată se vor stabili prin
contractele încheiate cu instituțiile desemnate potrivit alin. (2).
Potrivit Articolului 3 alin. (1) şi (2), următoarele fapte constituie contravenție:
e) refuzul comercianţilor de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de
credit; sancţiunea este amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.
h) refuzul instituțiilor acceptante de carduri (băncilor) de a instala terminale de plată în
termenul prevăzut la art. 2 alin. (1); sancţiunea este amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
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Potrivit Normelor Metodologice pentru aplicarea OUG nr. 193/2002, Norme aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 949 din 28 decembrie 2017, cifra de afaceri de 50.000 euro se calculează
în echivalentul în lei, la cursul de referință al BNR la data de 31 decembrie a anului precedent.
De asemenea, de reţinut că cifra de afaceri se referă la persoana juridică (societatea) care
deţine unitatea comercială cu amănuntul, şi nu la fiecare magazin sau unitate comercială în parte,
fiind cifra de afaceri globală raportată prin bilanţ de către societatea comecială.
În momentul de faţă, obligaţia de a accepta plata cu cardul bancar revine oricărei societăţi, pentru
toate unităţile sale, dacă desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul (chioşc, magazin mixt,
unitate de alimentaţie publică, etc) şi a înregistrat în anul 2019 o cifră de afaceri mai mare decât:
50.000 euro x 4,7793 lei/euro = 238.965 lei
Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, precum şi nevoia socială de a sprijini
pensionarii, şi în general, toţi cetăţenii din comunitatea locală, în privinţa facilitării efectuării de
cumpărături cu cardul, vă rugăm, după caz:
a) Să vă conformaţi de urgenţă obligaţiilor legale, dacă cifra de afaceri a societăţii
dumneavoastră depăşeşte pragul valoric prezentat mai sus şi încă nu aveţi instalat un POS pentru
acceptarea plăţilor cu cardul bancar; sau
b) Să întreprindeţi benevol demersurile necesare către o societate bancară, pentru instalarea
unui POS necesar acceptării plăţilor cu cardul bancar, în cazul în care vă situaţi sub pragul
valoric al cifrei de afaceri pentru care legea instituie o obligaţie în acest sens.
Subliniem faptul că instalarea unui POS, pentru încasarea plăţilor cu card bancar în magazin, reprezintă
o obligaţie necondiţionată pentru orice bancă spre care veţi înainta o astfel de solicitare, iar toate
costurile privind echipamentul şi instalarea acestuia revin băncii.

Cu deosebită consideraţie,
Iulian GĂINĂ
Primarul Comunei Tarcău
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