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„Az EKÁER
(Elektronikus Közúti
Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer)
elindulása óta az
adóhatóság jelentős
erőforrásokat
csoportosított át a
rendszerrel
kapcsolatos
ellenőrzések
lefolytatására. Az
adózás rendjéről szóló
törvény súlyosan
szankcionálja a
bejelentési
kötelezettség
elmulasztását, vagy
azok hibás
teljesítését.”

Az EKÁER (Elektronikus Közúti illetve fuvarlevélhez köthető.
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) • Jelentős számú EKÁER köteles
elindulása óta az adóhatóság jelentős
tranzakciót lebonyolító társaerőforrásokat csoportosított át a
ságok esetében javasolt lehet
rendszerrel kapcsolatos ellenőrzések
belső EKÁER eljárásrend kialakílefolytatására. Az adózás rendjéről
tása. A szabályzatban érdemes
szóló törvény súlyosan szankcionálja
lefektetni, hogy kik azok a muna bejelentési kötelezettség elmulaszkavállalók, akik a rendszerrel
tását, vagy azok hibás teljesítését.
összefüggő regisztrációt végeznek, mi az ő pontos feladatkörük
Az adóhatóság az EKÁER-rel öszés
teendőjük
az
EKÁER
szefüggő kötelezettségeket egyrészt
bejelentésekkel
kapcsolatban.
helyszíni vizsgálat alapján (ennek
Érdemes szabályozni az esetleges
klasszikus esete, amikor a terméket
a regisztrációs problémák, nem
szállító fuvareszközt közúton ellenőrvárt eseményekkel kapcsolatos
zés céljából átvizsgálják), másrészt
eljárásokat is.
utólagosan, dokumentumok alapján, • A
gyakorlatban
kérdésként
5 éves elévülési időn belül jogosult
merülhet fel, hogy az EKÁER
ellenőrizni.
számot a termék eredetét hitelt
érdemlő módon igazoló dokuAz EKÁER dokumentáció megfelelő
mentumokon (pl.: fuvarlevélen
kialakítása segítséget jelenthet egy
vagy számlán) szükséges-e felesetleges, jövőbeni adóellenőrzés
tüntetni. Külön erre vonatkozó
esetére. A dokumentáció kialakíjogszabályi előírás hiányában nem
tásánál célszerű a következőket is
kötelező az EKÁER szám feltünfigyelembe venni:
tetése a kereskedelmi dokumentumokon. Viszont az adott
• Javasolt az EKÁER rendszerben
EKÁER szám feltüntetése a küregisztrált számokat egy adatbálönböző
kereskedelmi
okzisban megőrizni, annak feltünmányon
(például
fuvaroktetésével, hogy ki, mikor és
mányon)
megkönnyítheti
a
milyen tranzakcióval kapcsotényállásbeli körülmények tisztálatban regisztrálta azt az adott
zását egy adóhatósági ellenőrzés
számot. Célszerű az adatbázisnak
során.
tartalmaznia azt is, hogy ez a • EKÁER üzemszünet: a jogszabály
szám mely számlához,
alapján, ha a bejelentésre fenntartott
elektronikus
felület
üzemzavar, karbantartás miatt,
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vagy az internet szolgáltatás elégtelensége miatt
nem elérhető, az adózó ezen időszak alatt nem
szankcionálható, illetve az emiatt elmulasztott
bejelentéseket az akadály megszűnését követő
munkanapon kell teljesítenie. Ez az átmeneti
mentességi szabály azonban kizárólag csak
akkor alkalmazható, ha az EKAER üzemszünetről az adóhatóság közleményt tesz közzé
hivatalos honlapján (a www.ekaer.nav.gov.hu-n,
vagy www.nav.gov.hu-n). Ettől eltérően nem
vonatkozik az átmeneti mentesség arra az esetre,
ha az adózó saját informatikai rendszerében vagy
az internet-szolgáltató rendszerében merül fel
probléma, amely miatt az adózó nem tudja a
regisztrációt elvégezni. Hivatalos üzemszünet
esetén célszerű az adóhatóság honlapján
megjelent közleményt képernyőképként külön
dokumentumba elmenteni. Az adózó saját
rendszerében felmerülő probléma esetén hasonló
módon javasolt a hibáról képernyőképet
elmenteni, továbbá érdemes az észlelt
regisztrációs hibát haladéktalanul a NAV EKÁER
http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes email
címen vagy a 06-1-441-9644 információs számon
is bejelenteni. Amennyiben bizonyítható, hogy az
EKÁER bejelentés az internet-szolgáltató
érdekkörébe tartozó hiba miatt maradt el, az
adóhatóság
eltekinthet
a
bejelentési
kötelezettséggel összefüggő mulasztási bírság
kiszabásától.
Fontos, hogy az EKÁER regisztrációval
összefüggő belépési, felhasználónév és jelszó
adatokhoz kizárólag az érintett felek, a saját
regisztrációval rendelkező személyek férjenek
hozzá. Az adózás rendjéről szóló törvény alapján
EKÁER rendszerben a bejelentéshez szükséges
felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés „az
adózó nevében tett jognyilatkozatnak” minősül.
A jogszabály alapján tehát bárki jogosultságot
kaphat az adózó nevében történő EKÁER
regisztrációra, ugyanakkor az adójogi jogkövetkezmények és szankciók mindig az adózót
terhelik.

•

•

•

•

Abban az esetben, ha az adózó részben, vagy
egészben „kiszervezi” az EKÁER bejelentési
kötelezettségeket, vagyis a regisztrációt részben
vagy egészben nem az adózó saját munkavállalója
végzi, hanem azzal például egy fuvarozó társaságot
bíz meg, akkor javasolt egy megbízási
szerződésben teljes körűen rendelkezni a feleket
érintő egyes feladatokról, kötelezettségekről
illetve felelősségi körökről, annak érdekében,
hogy a felek elkerüljék a vitás kérdéseket egy
esetleges bírság kiszabása kapcsán.
A vonatkozó jogszabály alapján az EKÁER számot a
bejelentésre kötelezett adózó köteles a fuvarozást
végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátani,
még a fuvarozás megkezdését megelőzően. A
jogszabály nem írja elő, hogy ez a rendelkezésre
bocsátás milyen formában történjen, így az adott
szám a fuvarozóval bármely módon (szóban vagy
írásban is) közölhető. Javasolt mindig írásban
(például e-mail formájában) ezt megtenni, annak
érdekében, hogy bizonyítható legyen az EKÁER
szám rendelkezésre bocsátása.
Arra az esetre, ha EKÁER bejelentés alóli
mentesség áll fenn, célszerű egy, a mentesség
jogcímét igazoló nyilatkozatot a fuvarozónak
átadni abból a célból, hogy a fuvarozó egy helyszíni
ellenőrzés során igazolni tudja, hogy a szállított
termékegységet miért nem kíséri EKÁER szám.
Abban az esetben, ha a társaság olyan
tranzakciókban vesz részt, ahol több társaság
értékesít egymásnak terméket, ugyanakkor a
termék közvetlenül az első értékesítő féltől a
láncban utolsó szereplőhöz kerül fuvarozásra,
előfordulhat, hogy jóhiszemű módon, ugyanakkor
hibásan egy másik társaság végzi az EKÁER
regisztrációt ahelyett, akit valójában a regisztrációs
kötelezettség terhelne. A jogszabály eltérően
rendezi az EKÁER regisztrációra kötelezett felek
pozícióját belföldi, illetve Közösségen belüli
értékesítéssel érintett láncügyletek esetén, így az
ilyen tranzakciók kapcsán mindenképpen javasolt
a regisztrációs kötelezettség gondos megállapítása.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

Az EKÁER-rel összefüggő feladatok megfelelő
dokumentálása, az esetleges bejelentéssel összefüggő
problémák belső regisztrálása kiemelten fontos,
hiszen a rendszerrel összefüggő ellenőrzések
következtében kiszabott mulasztási bírság mértéke
az adóhatóság mérlegelése alapján mérsékelhető,

amennyiben az adózó bizonyítja, hogy úgy járt el,
ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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