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Az EKAER rendszer informatikai leállása során követendő eljárásról

Kis Gábor

„A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal 4006/2015.
számon tájékoztatást
adott ki arra
vonatkozóan, hogy az
EKAER rendszer
informatikai leállása
(üzemzavar,
karbantartási célú
üzemszünet,
internet-szolgáltatás
elégtelensége) esetén
milyen módon kell
eljárnia az
adóhatóságnak, illetve
az adózóknak.”

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal neti eljárás következtében nem
4006/2015. számon tájékoztatást teljesíthető kötelezettség vonatkoadott ki arra vonatkozóan, hogy az zásában szankció alkalmazására.
EKAER
rendszer
informatikai
leállása (üzemzavar, karbantartási Mivel az üzemszünet kezdő és
célú
üzemszünet,
internet- megszűnési időpontja közzétételre
szolgáltatás elégtelensége) esetén kerül, így az utólagos ellenőrzések
milyen módon kell eljárnia az során ezen adatok az adóhatósági
adóhatóságnak, illetve az adózóknak. ellenőrzés során rendelkezésre állnak,
ennek megfelelően az üzemszünet
Az
adóhatóság
üzemzavar
és elhárulása
utáni
pótlólagos
karbantartási célú üzemszünet esetén bejelentések esetében mulasztási
az üzemszünet kezdetére, jellegére, bírság kiszabására nem kerülhet sor.
helyére és végére vonatkozóan
haladéktalanul tájékoztatást tesz Fontos
azonban,
hogy
az
közzé az www.ekaer.nav.gov.hu, Elektronikus Közúti Áruforgalom
valamint
a
www.nav.gov.hu Ellenőrző Rendszer működéséről
nyitóoldalain.
szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet
19. § (3) bekezdése alapján a
Az
EKAER
rendszer
ismételt bejelentésre kötelezett az akadály
rendelkezésre állásakor az adózónak elhárulását követő munkanapon
valamennyi korábban nem rögzített köteles az elmaradt bejelentéseket
bejelentését legkésőbb az akadály pótolni.
megszűnését követő munkanapon
rögzítenie
kell
az
EKÁER Adózó saját rendszerében felmerülő
elektronikus felületén.
probléma kezelése
Üzemszüneti eljárások hatása az
ellenőrzésekre, az ellenőrzések során
kiszabható bírságra
A
karbantartás,
valamint
az
üzemzavar
miatt
felmerülő
informatikai
leállás
kezdő
és
megszűnési
időpontja
közötti
időtartam alatt sem közúti, sem
rendeltetési helyen végzett ellenőrzés
során nem kerülhet sor az üzemszü-
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Amennyiben az EKAER bejelentésnek
az adózó azért nem tudott eleget
tenni, mert saját informatikai
rendszerében,
internetes
elérhetőséggel kapcsolatban merült
fel akadály, abban az esetben az
adóhatóság a mulasztási bírság
kiszabása során figyelembe veszi,
hogy az adózó úgy járt-e el, ahogy az
tőle elvárható

(például a problémát bejelentette a Help Desk felé,
elmentette a rögzíteni kívánt adatokat tartalmazó
képernyőképet, kinyomtatta azt, stb.).
Továbbá ha bebizonyosodik, hogy a bejelentés
megtétele az internet-szolgáltató hibájából
maradt el, a mulasztási bírság kiszabása
mellőzhető, feltéve, ha az adózó úgy járt el, ahogy az
tőle elvárható.

A fenti tájékoztatás a kiadást követő naptól, azaz
2015. április 28-ától alkalmazható.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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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.

