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Modificarea legii cash-back
ar însemna o șansă pierdută
pentru rezolvarea unor
dezechilibre sistemice

E

ste o certitudine faptul că modificarea legii cash back
ar anula șansa mediului rural de a recupera decalajul
față de mediul urban în ceea ce privește accesul la servicii financiare moderne. În cele ce urmează o să explic, în detaliu!

ISTORIC
Cunoscută popular sub denumirea „legea cash-back”, Legea
nr. 209 din 2016 este actul normativ care a modificat la finalul anului trecut Legea nr. 250 din 2003 pentru aprobarea OUG nr. 193
din 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, prin
această sintagmă înțelegându-se plățile cu cardul bancar.
Încă de la apariția sa în anul 2002, Ordonanța de Urgență nr.
193 privind introducerea mijloacelor moderne de plată a avut ca
scop introducerea acceptării plăților cu cardul bancar la 3 categorii
de entități, respectiv agenții economici furnizori de utilitate publică, instituțiile publice ce colectau taxe și impozite și comercianții
care făceau acte și fapte de comerț cu o cifră de afaceri anuală mai
mare de 100,000 de euro. Acceptarea metodei de plată cu cardul
bancar devenea astfel obligatorie.
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Scopul actului normativ așa cum reiese din expunerea de motive ce a stat la baza elaborării lui era „de a oferi posibilitatea populației să efectueze plăți cu cardul bancar”, măsură ce era parte
din Programul de acțiune al Guvernului și al Băncii Naționale a
României de diminuare a blocajului financiar cu care societatea se
confrunta.
Cadrul legislativ destinat diminuării blocajului financiar cu
care se confrunta România s-a consolidat în anii următori, pilonii
principali care au stat la baza lui fiind creșterea gradului de bancarizare și stimularea plăților electronice. Diminuarea blocajului financiar prin stimularea, preponderent prin extinderea mijloacelor
electronice de plată, a circulației masei monetare și creșterea tra-
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sabilității acesteia a rămas în toată perioada 2002-2016
o prioritate pentru toate Guvernele și Parlamentele României.
Realitatea economico-socială ce a luat naștere în perioada de până în anul 2015 a evidențiat însă că adopția de către populație a mijloacelor electronice de plată
a luat amploare preponderent în mediul urban, mediul
rural înregistrând un decalaj semnificativ nu atât din perspectiva existenței cardurilor, cât mai ales din perspectiva
lipsei infrastructurii de plăți. Din perspectiva cardurilor,
în anul 2015 existau în România peste 11 milioane de
carduri active, acoperind o bună parte a populației active
(rural și urban), în timp ce din perspectiva acceptării plăților electronice, numărul de comercianți care dețineau
terminale POS era de aproximativ 38-40,000, marea majoritate în mediul urban, numărul total de terminale active fiind de aproximativ 110,000 de unități. Diferența până
la 144,000 erau terminale care, deși instalate, nu făceau
niciun fel de tranzacții.
Trebuie menționat că la finalul anului 2015, din perspectiva OUG nr. 193/2002, existau în România aproximativ 48,000 de comercianți cu o cifră de afaceri mai
mare de 100,000 de euro.
Acestea erau realitățile și provocările mediului economico-social la finalul anului 2015, realități ce au fundamentat apariția în 2016 a legii 209 pentru modificarea
OUG nr. 193/2002 privind introducerea mijloacelor moderne de plată.

INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGII CASH BACK
Elaborarea legii și ulterior intrarea ei în vigoare la 1
ianuarie 2017 a legii a avut în vedere pe de o parte, să
acorde posibilitatea deținătorilor celor aproximativ 11
milioane de carduri să poată retrage numerar de la terminalele POS (cash back) și, pe de altă parte, să extindă
infrastructura de plăți în mediul rural, scopul fiind de a
deschide astfel accesul populației din zonele rurale la servicii financiare și conectarea mediului rural la sistemul
financiar din mediul urban.
În concret, legea 209/2016 ar fi rezolvat cele două nevoi prin extinderea obligativității de a accepta plățile cu
cardul și la comercianții cu o cifră de afaceri anuală între
10,000 și 100,000 euro (45,000 de societăți comerciale, o
bună parte dintre aceștia având afaceri în mediul rural)
și prin crearea cadrului normativ pentru operațiunile de
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cash back (avans în numerar), industria urmând să facă
implementarea legii în termenele stabilite de aceasta.
Realizarea acestui deziderat al legii necesită un efort
investițional de până la 30 milioane de euro, efort asumat
în totalitate de industria plăților electronice, în cea mai
mare parte membrii A.P. E.R.O.. România ar fi rezolvat
astfel, printr-un efort comun al mediului public și mediului privat, o problemă sistemică cu numeroase consecințe
pentru dezvoltarea unitară și echilibrată a țării.
Industria plăților electronice a început demersurile
necesare pentru implementarea legii nr. 209/2016 încă
din momentul promulgării acesteia de către Președintele
României anticipând creșterea exponențială a cererii de
terminale POS provenind dinspre categoriile menționate
în lege.

ELABORAREA NORMELOR DE APLICARE
Odată intrată în vigoare legea, prioritatea ar fi trebuit să fie elaborarea până la 30 ianuarie 2017 a normelor
metodologice de aplicare, demers pe care Parlamentul îl
dăduse în coordonarea Ministerului Finanțelor Publice,
Băncii Naționale a României și reprezentanților industriei de profil.
Întârzierea elaborării normelor de aplicare generează creșterea gradului de incertitudine, în special, cu
privire la care dintre cele două componente ale legii ar fi
produs efecte juridice și care nu, respectiv obligativitatea
comercianților de a avea terminale POS pentru a accepta
plățile electronice și/sau crearea capabilităților pentru a
face posibilă operațiunea de cash back.
Suntem în prezent în situatia în care, în lipsa normelor metodologice de aplicare pentru prevederile referitoare la funcționalitatea de cash back, legea nu produce
efecte juridice, fiind complet inoperabilă din acest punct
de vedere. În ceea ce privește, însă, obligativitatea de avea
terminal POS pentru comercianții cu o cifră de afaceri
mai mare de 10,000 de euro, legea este perfect operabilă
în plenitudinea prevederilor sale.

PROIECTUL DE MODIFICARE A LEGII CASH
BACK ȘI CONSECINȚELE SISTEMICE ȘI
OPERAȚIONALE NEGATIVE PE CARE LE ARE
La 1 martie 2017, așadar la doar 2 luni de la intrarea
în vigoare a legii și în condițiile în care normele metodo-
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logice de aplicare ale legii nu fuseseră elaborate, este depus în Parlament un proiect pentru modificarea legii cash
back care anulează pur și simplu efectele benefice pe care
acestea le-ar fi avut asupra climatului economico-social.
Conform acestui proiect de lege, pragul de 10,000 de euro
cifră de afaceri pentru comercianții ce fac comerț cu amănuntul este ridicat la 50,000 de euro, lăsând neacoperită
cea mai mare parte din mediul rural (peste 95%) și reducând numărul de comercianți ce ar fi trebuit să accepte
la plată cardurile bancare de la 45,000 de societăți la sub
9,000. Combinat cu faptul că normele metodologice referitoare la funcționalitatea cash back nu au fost elaborate,
nu ne rămâne decât să constatăm neutralizarea unei inițiative legislative care ar fi putut rezolva 2 probleme sistemice ale României, respectiv recuperarea decalajului dintre
mediul rural și cel urban în ceea ce privește accesul la serviciile financiare și consolidarea infrastructurii de plăți în
beneficiul populației. Luând în calcul și impactul pe care îl
are asupra obiectivului strategic al României de fluidizare și
creștere a trasabilității masei monetare, apreciem proiectul
de lege ca fiind inacceptabil.
Consecințele negative nu se opresc la cele anterior
menționate, ci sunt completate de semnificativul impact
operațional negativ și implicațiile logistice, financiare și
sociale pe care proiectul îl are asupra industriei plăților
electronice din România, determinate de instabilitatea cadrul normativ creat prin modificarea legii la numai 2 luni
de la intrarea ei în vigoare.
Astfel, cunoscută fiind inițiativa Parlamentului pentru modificarea OUG nr. 193 din 2002 prin proiectul de
lege ce urma să se concretizeze la finalul anului cu apariția
legii nr. 209/2016 și confruntându-se cu o creștere semnificativă a cererii de terminale POS, industria de plăți electronice din România a estimat un impact de aproximativ
100,000 de terminale POS noi ce ar fi trebuit a fi instalate
la peste 70,000 de entități, incluzând furnizori de servicii de utilitate publică, instituții publice și comercianți. În
termeni cantitativi, acest lucru înseamnă dublarea într-un
singur an a rețelei de terminale existente la finalul anului
2015, rețea construită în aproape 20 de ani de existență, și
un necesar de aproape 300,000 de ore de muncă ce trebuia
acoperită cu angajări de oameni.
Având în față această provocare excepțională, industria a luat măsuri consistente pentru a face față acestei ce-
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reri: băncile acceptatoare au alocat bugetele și au pornit
licitații pentru achiziționarea de terminale, importatorii
de echipamente au făcut comenzi la producătorii din străinătate, s-au plătit avansuri pentru comenzi și s-a inițiat
un important proces de recrutare a resursei umane.
Apariția proiectului de lege a avut efectul unei unde
de șoc, transmițând în întregul ecosistem al plăților electronice un semnificativ factor de incertitudine.
În aceste condiții se simte nevoia imediată de deschidere a discuțiilor între mediul public și mediul privat pe
subiectul proiectului de lege ce are în vedere modificarea
legii nr. 209 din 2016, discuții care să se concentreze nu pe
modificarea pragurilor legale cu privire la cifra de afaceri
a comercianților cărora le revine obligativitatea de a avea
terminale POS, aspect de importanță strategică pentru
România, ci pe clarificarea prevederilor legale ce vizează aspecte rămase încă inerte, pe actualizarea normelor
metodologice de aplicare existente la noile realități economice și tehnologice din piață și pe elaborarea cu prioritate a normelor metodologice referitoare la cash back,
norme destinate a clarifica aspectele operaționale legate
de menționarea pe bonul fiscal a operațiunii de cash back,
aspectele de natură fiscală legate de impozitarea venitului
realizat de comercianții din comisionarea operațiunii cash
back, aspectele legate de comunicarea cu entitățile pentru care legea prevede obligativitatea acceptării plăților cu
cardul, precum și procedurile destinate să reducă potențialul litigios dintre comercianți și bănci, dintre comercianți
și organele statului abilitate să supravegheze respectarea
legii în condițiile în care sancțiunile pentru nerespectarea
acesteia sunt dure deopotrivă pentru comercianți cât și
pentru bănci.
Având în vedere impactul sistemic pe care legea îl
are se simte nevoia elaborării unui plan comun de acțiune între mediul privat, înțelegând prin aceasta asociațiile
de profil reprezentând pe comercianții mici și mijlocii,
Asociația de Plăți Electronice din România (A.P.E.R.O.) și
Asociația Marilor Retaileri din România și mediul public,
respectiv Banca Națională a României, Agenția Națională
de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor Publice și
Comisiile de specialitate din cele două camere ale Parlamentului.
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