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utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
 

Nr. Versiune Data Descriere Modificat de 
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I. CADRUL LEGISLATIV NAŢIONAL 

În Monitorul Oficial nr. 923/11.12.2015 s-a publicat O.U.G. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare.  

La adoptarea ordonanței, s-a avut în vedere faptul că legislaţia subsecventă Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de 

marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are ca termen de 

aprobare data de 31 decembrie 2015, precum şi faptul că, odată elaborate, aceste acte normative 

care au caracter tehnic se notifică Comisiei Europene în conformitate cu dispoziţiile Directivei 

98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri 

pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, termenul de 

aşteptare a unui răspuns fiind de minimum trei luni, la care se adaugă alte trei luni în cazul în care 

Comisia Europeană sau unul ori mai multe state membre transmit observaţii sau opinii detaliate, 

prorogarea termenelor de legiferare este obligatorie atât pentru evitarea încălcării prevederilor 

directivei, cât şi pentru evitarea unui impact economic negativ asupra mediului de afaceri. 

La adoptarea ordonanței 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale, conform notei de fundamentare
1
 s-a avut în vedere necesitatea combaterii în 

regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune monitorizări a activităţii 

operatorilor economici care desfăşoară livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de 

servicii, direct către populaţie. 

De asemenea, respectiva ordonanță s-a adoptat: 

- pentru instituirea unor pârghii care să conducă la creşterea gradului de colectare a veniturilor 

bugetare şi la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu,  

- pentru întărirea supravegherii şi controlului acestor activităţi,  

- pentru creşterea gradului de încredere a populaţiei în corecta utilizare a aparatelor de marcat 

electronice fiscale de către operatorii economici, precum şi în colectarea corectă de către organele 

fiscale de specialitate a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat,  

- pentru a genera şi menţine ritmuri ridicate de creştere economică pe termen lung sunt 

necesare eforturi susţinute pentru dezvoltarea unei economii competitive prin diminuarea economiei 

subterane prin reducerea componentei de neraportare a veniturilor de către întreprinderi. 

S-a avut în vedere și stimularea competitivităţii şi reducerea evaziunii fiscale, cu scopul 

creşterii capacităţii previzionale a autorităţilor în perspectiva aplicării bugetării multianuale, pentru 

crearea premiselor pentru fiscalizarea economiei informale, precum şi pentru creşterea veniturilor 

încasate din T.V.A. 

Situaţia este justificată de actuala situaţie economică şi bugetară a României deoarece 

creşterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creşterea presiunii fiscale asupra 

mediului economic şi/sau a cetăţenilor, din cauza faptului că aceasta poate deveni atât 

antieconomică, cât şi ineficientă, iar frauda şi evaziunea fiscală limitează capacitatea unui stat de a 

colecta venituri şi de a-şi pune în aplicare politica economică, sumele nedeclarate şi neimpozitate 
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reducând veniturile publice şi afectând indicatorii bugetari şi macroeconomici asumaţi de România 

cu organismele financiare internaţionale. 

Noua ordonanţă defineşte o nouă metodă de păstrare a tuturor informaţiilor emise cu o casă de 

marcat, Jurnalul Electronic, astfel: 

 Noua metodă de păstrare a informaţiei cu toate vânzările unei case de marcat în Jurnalul 

Electornic, în condiţiile în care tehnologia actuală permite acest lucru, este o soluţie mult 

mai economică şi probabil mai sigură faţă de vechea metodă.  

 Jurnalul Electronic, metoda de păstrare a tuturor informaţiilor emise de o casă de marcat în 

format electronic criptat, deschide calea spre monitorizarea de la distanţă a parcului de case 

de marcat din România.  

 Casele de marcat existente pe piaţă în acest moment, cele care au obţinut avizele tehnice, 

conform legislaţiei în vigoare, pentru a putea fi vândute în România nu posedă Jurnalul 

Electronic cum este definit de noua ordonanţă OUG 91/2014. 

 De asemenea casele de marcat din Romania nu posedă nici dispozitivele electronice 

adecvate pentru comunicarea cu un server ANAF, pentru monitorizarea acestora de la 

distanţă. 

Obligativitatea utilizarii noilor case de marcat care posedă Jurnal electronic, conform noii 

Ordonanţe, va începe de la: 

 1 aprilie 2017 cu operatori economici mari contribuabili; 

 1 iulie 2017 cu operatorii economici medii contribuabili; 

 1 noiembrie 2017 operatorii economici mici contribuabili. 

 si începand cu 1 ianuarie 2017 casele de marcat modele vechi nu se mai pot comercializa in 

Romania. 

Supravegherea şi monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscal se realizează de 

ANAF, în condiţiile legii.  În vedera realizării supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat 

electronice fiscal, operatorii economici au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor 

de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF. 

 În acest scop, ANAF va emite, până la 01 februarie 2018, procedura de conectare a aparatelor 

de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a 

datelor fiscale. 

Ordonanţa aduce importante modificări în domeniul utilizării aparatelor de marcat electronice 

fiscale printre care şi faptul că toate casele comercializate în România vor trece printr-un proces de 

avizare care să certifice respectarea noilor condiții impuse de lege. 

Potrivit OUG 91/2014, procedura de avizarea tehnică a aparatelor de marcat electronice 

fiscale se va efectua de către instituția publică/instituția de drept public desemnată de către 

Ministerul pentru Societatea Informațională (prin ordin al ministrului), în conformitate cu procedura 

de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale aprobată de către Ministerul 

Finanțelor Publice  și Ministerul pentru Societatea Informațională (prin ordin) până la 30 iunie 

2016. 

Prin ordinul MCSI nr. 578/10.11.2015 s-a desemnat Institutul Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare în Informatică ca instituţie de drept public ce urmează să elibereze avizul tehnic pentru 

aparatele de marcat electronice fiscal dotate cu jurnal electronic. 
  

II. EXPERIENŢA EUROPEANĂ 

Taxa pe valuarea adaugată (TVA) a fost introdusă prima oară de Directiva 77/388/EEC 

(Directiva a 6-a) în data de 17 Mai 1977. Începând cu 1 Ianuarie 2008 a fost introdusă Directiva 

2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Legislaţia 

referitoare la taxa pe valoare adăugată a fiecărui Stat Membru trebuie să se conformeze cu 

prevederile legislaţiei UE, în conformitate cu Directiva 2006/112/CE
2
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Înainte de eliminarea controlului vamal în interiorul Uniunii Europene (1993), ofiţerii vamali 

controlau transportul fizic de la o ţară la alta. Începând cu 1 ianuarie 1993 nu există nici o verificare 

a mărfurilor transportate dintr-un stat membru în altul. Bunurile sau achiziţiile intracomunitare sunt 

definite ca toate tranzacţiile în interiorul Comunităţii. Exporturile sau importurile sunt considerate 

toate tranzacţiile pentru sau din ţările din afara Comunităţii. Aceşti termeni nu pot fi folosiţi pentru 

tranzacţii în interiorul Comunităţii. Clienţii sunt înregistraţi în scopuri de TVA în alt stat membru şi 

comunică numărul său de TVA furnizorului. Astfel, bunurile sunt expediate sau transportate de 

către client sau furnizor sau de către o persoană care acţionează în numele acestora de la statul 

membru al furnizorului către un alt stat membru. 

Uniunea Europeană este constituită din următoarele 27 de ţări: 

ŢARĂ 
POPULAŢIE 

(2014) 
SUPRAFAŢĂ P.I.B. Total (2014) P.I.B. / Locuitor (2014) 

AUSTRIA 8 507 786  83 879 km² 329 295 MIL.EUR 38 500 EUR 

BELGIA 11 203 992  30 528 km
2
 400 643 MIL. EUR 35 900 EUR 

BULGARIA 7 245 677  111 002 km² 42 750 MIL. EUR 11 600 EUR 

CIPRU 858 000  9 251 km² 17 393 MIL. EUR 20 400 EUR 

CROAŢIA 4 246 700  56 594 km
2
 43 084 MIL. EUR 77 700 EUR 

DANEMARCA 5 627 235  42 921 km² 260 581 MIL. EUR 344 200 EUR 

ESTONIA 1 315 819  45 227 km
2
 19 962 MIL. EUR 15 200 EUR 

FINLANDA 5 451 270  338 435 km2 205 178 MIL. EUR 37 600 EUR 

FRANŢA 65 856 609  632 833,6 km
2
 2 132 449 MIL. EUR 32 200 EUR 

GERMANIA 80 780 000  357 340 km
2
 2 915 650 MIL. EUR 35 400 EUR 

GRECIA 10 992 589  131 957 km² 177 559 MIL. EUR 16 200 EUR 

IRLANDA 4 604 029  69 797 km
2
 189 045 MIL. EUR 41 000 EUR 

ITALIA 60 782 668  302 073 km
2
 1 613 859 MIL. EUR 26 500 EUR 

LETONIA 2 001 468  64 573 km
2
 23 580 MIL. EUR 11 800 EUR 

LITUANIA 2 943 472  65 300 km
2
 36 444 MIL. EUR 12 400 EUR 

LUXEMBURG 549 680  2 586 km
2
 48 897 MIL. EUR 87 600 EUR 

MALTA 425 384  316 km
2
 8 106 MIL. EUR 19 000 EUR 

POLONIA 38 495 659  312 679 km
2
 410 844 MIL. EUR 44 700 EUR 

PORTUGALIA 10 427 301  92 225 km
2
 173 446 MIL. EUR 16 700 EUR 

REGATUL UNIT 64 308 261  248 528 km² 2 254 297 MIL. EUR 28 100 EUR 

REPUBLICA CEHĂ 10 512 419  78 867 km² 154 738 MIL. EUR 404 800 EUR 

ROMÂNIA 19 942 642  238 391 km
2
 150 230 MIL. EUR 33 500 EUR 

SLOVACIA 5 415 949  49 035 km
2
 75 560 MIL. EUR 13 900 EUR 

SLOVENIA 2 061 085  20 273 km
2
 37 303 MIL. EUR 18 100 EUR 

SPANIA 46 507 760  505 970 km
2
 1 041 160 MIL. EUR 22 400 EUR 

SUEDIA 9 644 864  438 574 km
2
 430 642 MIL. EUR 404 100 EUR 

OLANDA 16 829 289  41 540 km² 662 770 MIL. EUR 39 300 EUR 

UNGARIA 9 879 000  93 024 km
2
 104 239 MIL. EUR 3 261 500 EUR 

Surse :http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_ro.htm 
Date despre P.I.B./locuitor: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 

Date despre P.I.B. Total: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_ro.htm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Utilizarea tehnicilor de suprimare a vânzărilor în sistemele POS (Point of Sales) are  o 

dezvoltare îngrijorătoare în cadrul evaziunii fiscale. Aceasta a fost în creştere de mai bine de un 

deceniu. În tot acest timp, o serie de încercări de a contracara acest fenomen au fost localizate în 

special în Canada, Germania, Olanda şi Suedia. De când a început să funcţioneze Grupul Operativ 

privind Criminalitatea Fiscală şi alte infracţiuni la nivelul OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică) şi de a răspândi gradul de conştientizare a acestui fenomen, o serie de alte 

ţări (inclusiv Franţa, Irlanda, Norvegia şi Marea Britanie) au luat măsuri de contracarare. 

Casele de marcat moderne din sectorul comerţului cu amănuntul funcţionează ca sisteme 

contabile şi de vânzări complete, de multe ori cu ajutorul unui software standard al unei afaceri, şi 

sunt invocate ca instrumente eficiente de contabilitate a afaceri pentru gestionarea întreprinderii. 

Prin urmare, este de aşteptat să conţină datele originale pe care auditorii fiscali trebuie să le 

inspecteze, inclusiv cele de audit al TVA sau respectarea impozitului pe vânzări. În prezent, este 

evident faptul că astfel de sisteme pot fi manipulate pentru a permite „skimming”-ul bonurilor 

numerare la fel de mult ca şi în sistemele manuale (ca o cutie de numerar sau având două case de 

marcat), dar odată echipate cu software de suprimare a vânzărilor sunt facilitate fraude mult mai 

elaborate prin capacitatea de a reconstitui înregistrările ca să se potrivească cu activitatea de 

skimming.  

Termenii de casă de marcat electronică (Electronic Cash Register – ECR)  sau sisteme 

electronice de puncte de vânzare (Electronic Point of Sales systems – EPoS) sunt adesea folosiţi 

pentru a descrie case de marcat moderne, dar ambele tipuri sau hibrizi ale acestora sunt denumite 

generic „Sisteme POS”. 

Estimări ale pierderilor din impozitare şi ale fraudei
3
 

 Suedia a recuperat 150 de milioane de Euro în 2.000 de audituri în 4 ani. 

 În Norvegia, un singur caz a implicat 7 milioane de Euro de sub-raportare. 

 Pierderile fiscale ale Quebec au fost estimate la 417 milioane dolari canadieni pentru 

perioada 2007-2008. 

Între anii 2006-2010 Suedia a efectuat aproximativ 2.000 de audituri care au inclus 

restaurante, saloane de coafură, magazine de îmbrăcăminte, magazine alimentare, etc. Plata 

insuficientă a impozitelor în companiile auditate a fost de aproximativ 150 de milioane de euro, 

inclusiv impozitele pe venit, TVA şi taxe ale angajaţilor. Auditurile au arătat că între 20-40% din 

cifra de afaceri a fost sub-raportată. Cifra de afaceri sub-raportată alimentează economia gri sau cea 

subterană, şi în unele cazuri, sprijină crima organizată. 

Conform raportului OECD (OECD, 2013) Majoritatea ţărilor dispun de o legislaţie ce impune 

întreprinderilor să stabilească informaţiile de business şi de contabilitate adecvate. Antreprenorii au 

libertatea de a stabili în mod independent sistemele ce sunt conforme cu aceste principii.  

Mai jos sunt enumerate câteva caracteristici comune ale unei astfel de legislaţii: 

 Datele generate de informaţiile business şi sistemele de contabilitate care influenţează 

obligaţiile fiscale sunt necesare a fi stocate pentru o anumită perioadă de timp. 

 Proprietarul afacerii are responsabilitatea de a se asigura că înregistrările contabile sunt într-

o formă în care să poată fi auditate într-un termen rezonabil. 

 Conversia de date care a fost prelucrată electronic pe hârtie este admisă în cazul în care 

aceasta nu împiedica capacitatea de a se efectua un audit. 

În câteva țări există reglementări specifice care se aplică la cerințele contabile pentru 

întreprinderile în numerar, acestea luând în considerare utilizarea sistemelor POS. Aceste 

reglementări pot specifica rapoartele care ar trebui să fie făcute, formatul, limba și durata de timp în 

care acestea ar trebui să fie păstrate. Ca şi exemplu, aceasta este abordarea adoptată în Norvegia. 

 

  

                                                 
3
 Electronic Sales Suppression: A threat to tax revenues 18.02.2013 - 

http://www.oecd.org/ctp/crime/electronicsalessuppressionathreattotaxrevenues.htm  
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Cerințele specifice pentru un audit fiscal includ: 

 stocarea electronică a datelor detaliate ale tranzacțiilor; 

 rapoarte detaliate care să fie disponibile pentru inspecția fiscală dacă și atunci când este 

necesar; 

 păstrarea unui traseu complet de audit; 

 luarea măsurilor adecvate pentru protecţia împotriva modificărilor ulterioare într-un mod 

în care să asigure integritatea datelor. 

Sunt necesare informații detaliate ale procesului de business cu scopul de a se efectua un audit 

corect în ceea ce priveşte vânzările raportate. Din punct de vedere al auditului fiscal, cerinţele 

privind informaţiile de business sunt relativ simple şi anume, înregistrarea vânzărilor trebuie să 

ofere o prezentare completă și corectă a vânzărilor. Aceste înregistrări trebuie să permită ofiţerilor 

fiscali verificarea într-o perioadă de timp rezonabilă a faptului că cifrele oferite sunt o reprezentare 

completă și exactă a vânzărilor. Datele trebuie să prezinte o imagine demonstrabilă, completă și 

corectă a vânzărilor. 

 

III. RISCURILE SISTEMULUI POS 

Vulnerabilitățile în ceea ce privește suprimarea vânzărilor electronice pot fi prezente în 

anumite zone de risc ale configurației sistemului POS. Fiecare dintre aceste domenii de risc prezintă 

oportunități pentru că datele de vânzări să fie șterse, modificate ori să nu fie înregistrate deloc. 

În diagrama de mai jos sunt prezentate cele cinci zone de risc: 

 

 
Fig. 1 – Modele de risc pentru POS 

Sursă: (OECD, 2013) 
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Zona 1 de risc – Integritatea tranzacţiei. Pentru a proteja integritatea tranzacțiilor, casele de 

marcat trebuie să conțină măsuri care să asigure că operarea tranzacţiei este completă, corectă și 

la timp. 

Zona 2 de risc – Software. Software-ul trebuie să fie conceput astfel încât să poată asigura 

integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea procesului efectuat de sistemul casei de marcat. 

Zona 3 de risc – Memoria internă. Datele tranzacției, stocate în memorie și în fișierele interne, 

reprezintă bază pentru toate raportările care urmează a fi examinate pentru audit și investigații. 

Cele mai mari riscuri apar în urma suprimării vânzărilor electronice, software-ul fiind utilizat 

pentru manipularea informaţiilor conținute în datele tranzacției. 

Zona 4 de risc – Fişierele externe. Riscul constă în transferul și stocarea datelor de tranzacție în 

fișiere offline. În general, țările au legi care impun întreprinderilor să păstreze pentru o anumită 

perioadă de timp registre și conturi corespunzătoare. 

Zona 5 de risc – Raportarea. Această zonă de risc este strâns legată de cea de-a doua zonă de 

risc, software-ul, care controlează raportarea și, prin urmare deschide posibilități de manipulare 

în proiectarea și crearea de rapoarte. 

 

Conform raportului OECD (OECD, 2013) problema majoră a utilizării tehnicilor electronice de 

suprimare a vânzărilor este mărimea evaziunii fiscale permisă de sub-raportarea vânzărilor şi a 

profiturilor. 

Suprimarea vânzărilor a existat dintotdeauna, într-o formă sau alta, cu scopul de a se sustrage 

taxele. Această acţiune se poate realiza prin diverse acte simple, cum ar fi: 

 omiterea introducerii vânzărilor cu numerar în casa de marcat, banii fiind păstraţi de 

către proprietarul afacerii; 

 devierea vânzărilor către un al doilea registru de numerar, care este păstrat 

„confidenţial”.  

Acest obicei este cel mai frecvent întâlnit la întreprinderile mici și mijlocii deoarece acestea 

au, de regulă, mai puține controale interne. În unele cazuri, afacerea implicată în acest tip de 

scamatorie va păstra două seturi de registre şi înregistrări, unul pentru autorităţile de control şi altul 

pentru proprietarul business-ului. 

Tehnologia modernă de afaceri a automatizat aceste tipuri de fraude prin utilizarea software-

ului electronic de suprimare a vânzărilor, cunoscut şi ca Phantomware (unde software-ul este 

instalat în sistemul POS) şi Zappers (care sunt programe externe stocate pe chei USB) (Ainsworth, 

Zappers & Phantom-Ware: A Global Demand for Tax Fraud Technology, 2008). Acest software 

oferă oportunitatea proprietarului de business de a performa fraudarea vânzărilor într-un mediu 

complet computerizat, operând într-un mod aparent normal. Noua tehnologie permite proprietarului 

de business de a efectua suprimarea vânzărilor la un moment convenabil, de obicei, la sfârșitul zilei. 

Suprimarea poate fi sub forma unei valori monetare pre-setate pentru fiecare zi sau pur și simplu un 

procent din vânzările cu numerar. În acest fel, nu mai este nevoie a se păstra şi un al „doilea 

registru”; totul este complet computerizat și la dispoziția proprietarului, care poate folosi metode 

relativ simple pentru a accesa software-ul de suprimare, de exemplu cu ajutorul unui „swipe card” 

(card de plastic, cum ar fi un card de credit sau carte de identitate ce conţine informații magnetic 

codificate şi care poate fi citit în cazul în care mărginea cardului este introdusă printr-un dispozitiv 

electronic) sau a unui buton ascuns pe ecran / prin apăsarea unei combinații de taste pentru activarea 

unui meniu special.  
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IV. TEHNICI DE SUPRIMARE ELECTRONICĂ A VÂNZĂRILOR (OECD, 2013) 

1. Utilizarea necorespunzătoare a funcțiilor în cadrul software-ului ECR / POS 

Un POS modern are numeroase opțiuni de programare, iar unele dintre acestea pot fi utilizate 

pentru a suprima vânzările. De exemplu, un terminal POS poate fi setat să: 

 oprească anumite elemente, cum ar fi restituiri, goluri sau alte tranzacţii negative, de a 

apărea în raport său jurnal; 

 oprească anumite elemente, cum ar fi restituiri, goluri sau alte tranzacţii negative, de a 

fi adăugate la totalul general; 

 utilizeze modul de formare, fie pentru toată casa de marcat, fie pentru un singur 

vânzător, ceea ce înseamnă că elementele nu sunt înregistrate în rapoartele normale; 

 reseteze totalurile generale sau doar anumite cifre; 

 programeze anumite elemente astfel încât să nu apară în raport său jurnal. 

 

2. Phantomware 

Phantomware este un program software deja instalat sau încorporat în software-ul de 

contabilitate a ECR / POS. Acesta este ascuns din faţa utilizatorului neavizat, putând fi accesat prin 

apăsarea unui buton invizibil afişat pe ecran sau printr-o secvență de comandă specifică sau o 

combinație de taste. Acest lucru presupune un meniu de opțiuni pentru ştergerea selectivă a 

tranzacțiilor de vânzări şi/sau pentru imprimarea rapoartelor de vânzări cu linii lipsă. Atunci când 

vânzările sunt șterse, instrumentul poate ajusta în mod automat detaliile de inventar pentru a se evita 

astfel o nepotrivire de date; în cadrul opțiunii de omitere a liniilor, raportul de vânzări în sine poate 

fi afectat. În cazul în care s-au făcut modificări contabile, se poate imprima un jurnal al tranzacțiilor 

șterse astfel încât proprietarul de business să poată gestiona și urmări ceea ce a schimbat. 

 

 
Fig. 2 – Exemplu Phantomware 

Sursă: (OECD, 2013) 
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3. Zappers (Innovation, 2014) 

Zappers sunt programe software externe folosite pentru suprimarea vânzărilor. Acestea sunt 

stocate pe chei USB, CD-uri detașabile sau pot fi accesate on-line prin intermediul unui link. După 

introducerea USB-ului, CD-ului în computer, sistemul POS va afişa un ecran special ce va permite 

proprietarului de business să şteargă şi/sau să modifice vânzările. Funcționarea programelor 

Zappers este similară cu produsele Phantomware, doar că acestea sunt mult mai dificil de detectat 

din cauza designului sofisticat și a faptului că software-ul  nu este prezent în device-ul casei de 

marcat în timpul utilizării regulate.  

 

4. Sales-suppresion as a service (SSaaS) 

Evoluţia acestui fenomen nu s-a oprit la prima generaţie de phantomware şi zappers. Acestea 

sunt aparent depăşite de noile tehnologi emergente, o nouă generaţie de software de suprimare a 

vânzărilor descoperit în Statele Unite denumit Sales-Suppresion-as-a-Service (SSaaS) (Ainsworth, 

SALES SUPPRESSION AS A SERVICE, 2014). SSaaS este un Zapper străin oferit pe Internet 

pentru a şterge, a distruge fizic, a modifica de la distanţă hard-diskul unui client local unde se 

regăsesc înregistrările despre vânzări, şi pentru a putea fi înlocuit. Serviciul stochează înregistrările 

exacte într-o locaţie la distanţă – eventual într-o jurisdicţie din altă ţară, lăsând doar înregistrările 

manipulate în locaţia magazinului. Serviciul, spre deosebire de zappere şi phantomware, nu trebuie 

să se afle fizic în locaţia în care frauda are loc. SSaaS par a fi oferite ca incluse în preţul POS-ului şi 

furnizate la cerere sau după un program regulat (odată la 6 luni). Strategia este de a lăsa titularului 

contestabilitatea dovezilor auditului pentru unitatea hard-disk lipsă, serviciul menţinând programul, 

cât şi dezvoltatorul acestuia la distanţă faţă de autorităţile fiscale locale. 

 

REZUMATUL TEHNICILOR DE SUPRIMARE A VÂNZĂRILOR 

Funcțiile sistemelor electronice de suprimare a vânzărilor pot fi rezumate astfel: 

 accesarea software-ului ascuns; 

 prezentarea detaliilor privind tranzacțiile în numerar; 

 ştergerea elementelor de vânzare şi a înregistrărilor de stocuri; 

 înlocuirea elementelor selectate cu elemente de cost mai mici; 

 selectarea automată a elementelor pentru a șterge o valoare specificată; 

 eliminarea jurnalului şi a altor urme de tranzacţii; 

 stocarea datelor originale într-o altă locaţie. 
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