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2015. január 1-től az adóhatóság
Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző
Rendszer
(EKAER)
rendszert
üzemeltet
és
az
adóalanyokat
meghatározott
termékek közúti fuvarozása esetén
bejelentési kötelezettség terheli.

Kis Gábor

„2015. január 1-től az
adóhatóság
Elektronikus Közúti
Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer
(EKAER) rendszert
üzemeltet és az
adóalanyokat
meghatározott
termékek közúti
fuvarozása esetén
bejelentési
kötelezettség terheli.”

A bejelentési kötelezettség az alábbi
útdíjköteles gépjárművel végzett
közúti fuvarozási tevékenység esetén
merülhet fel:

Ugyancsak EKAER számot kell kérni
egyéb
kockázatos
termékek
esetében, ha a terméket olyan
gépjárművel fuvarozzák, amely nem
útdíj-köteles, és egy fuvarozás
keretében ugyanazon címzett részére
fuvarozott termékek tömege az 500
kg-ot,
vagy
az adó
nélküli
ellenértéke az 1 millió forintot
meghaladja.
A kockázatos
élelmiszerek
és
kockázatos termékek köre jelenleg
még nem ismert, az rövidesen
közzétételre kerül.

a) az
Európai
Unió
más
tagállamából
Magyarország
területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú
behozatal,
b) Magyarország
területéről
az Európai
Unió
más
tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú
kivitel,
c) belföldi
forgalomban
nem
végfelhasználó részére történő
első
adóköteles
termékértékesítés.

Amennyiben az adózó az a) és c)
pontok
szerinti
tevékenységét
kockázatos
termékekkel
végzi,
illetve ha az előzőkben szereplő,
tömeg
illetve
értékhatár
megállapítással
érintett
közúti
fuvarozással
járó
tevékenységet
folytat – a bérmunka céljára történő
közúti fuvarozással járó tevékenység
kivételével – kockázati biztosítékot
köteles nyújtani.

A
bejelentést
egyes kockázatos
élelmiszerek esetében akkor is meg
kell tenni, ha a terméket olyan
gépjárművel fuvarozzák, amely ugyan
nem útdíj-köteles, de egy fuvarozás
keretében ugyanazon címzett részére
fuvarozott termékek tömege a 200
kg-ot, vagy az
adó nélküli
ellenértéke a 250 ezer forintot
meghaladja.

A közúti
fuvarozással
járó
tevékenységet folytatni kívánó adózó
az EKAER
szám
megállapítása
érdekében köteles az állami adó- és
vámhatósághoz az adózás rendjéről
szóló törvényben meghatározott
adattartalommal bejelentést tenni.
Az adózó bejelentése alapján a
fuvarozási tevékenységet az adó- és
vámhatóság nyilvántartásba veszi és
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a bejelentés alapján EKAER számot állapít meg
számára.
A bejelentésre kötelezett köteles a fuvarozást végző
vagy azt szervező részére rendelkezésre bocsátani.
Az
adózó (törvényes képviselője, állandó
meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület
eléréséhez
az
ügyfélkapun
keresztül
felhasználónevet és jelszót igényel, és a bejelentést
az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek
részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó
meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén
a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt.

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság
ellenőrzés során megállapítja, hogy az adózó a
fuvarozott termék vagy annak egy része
tekintetében
nem
tett
eleget
bejelentési
kötelezettségének, úgy a termék vagy annak be nem
jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és
az állami adó- és vámhatóság az adózó terhére
az igazolatlan eredetű áru értékének 40 %-áig
mulasztási bírság szabhat ki.
Az EKAER
működésével
összefüggésben
a kockázatos
termékek
körét
rendeletben
határozzák majd meg.
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.

