FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
További változások az EKAER bevezetése kapcsán
A Parlamenthez benyújtott T/2373.
számú törvényjavaslat elfogadása
esetén módosulnak a 2015. január 1től hatályba lépő Elektronikus
Közúti
Áruforgalom
Ellenőrző
Rendszer (EKAER) szabályai.

Kis Gábor

„A törvénytervezet
szerint nem kell
bejelentést tenni a
gyűjtőfuvar
keretében végzett
közúti áruszállításról,
amennyiben az adott
termék
mennyisége/értéke a
törvényben
meghatározott határt
nem haladja meg.”

A törvénytervezet szerint nem kell
bejelentést tenni a gyűjtőfuvar
keretében
végzett
közúti
áruszállításról, amennyiben az adott
termék
mennyisége/értéke
a
törvényben meghatározott határt
nem haladja meg. Így mentesül az
adózó a bejelentés alól abban az
esetben, ha az általa feladott vagy
részére
ugyanazon
útdíjköteles
gépjárművel egy fuvarozás keretében
szállítandó
nem
kockázatos
termékek tömege а 2.500 kg-ot vagy
az adó nélküli értéke а 2 millió
forintot nem haladja meg.
A benyújtott javaslat szerint a
szállítmány megérkezésig több adat
módosíthatóvá válik, valamint a
javaslat lehetőséget teremt a
rendszám
adat
rugalmas
megadására is. Módosítható lesz a
rendszám, a súly és az érték belföldre
irányuló fuvarozás esetén, de
kizárólag
csak
a
fuvarozás
megkezdéséig.
Az
EU
más
tagállamába történő szállítás esetén a
rendszám, a súly és az érték az
EKAER-szám érvényességi idején
belül bármikor módosíthatóvá válik.

2014. december 17.

Könnyebbséget jelent továbbá, hogy
az áru megérkezésének tényét
elegendő lesz a megérkezést követő
munkanapon jelenteni.
Kedvezően változnak emellett a
kockázati biztosíték mértékének
megállapítása tekintetében is a
jogszabályi előírások, ugyanis a
törvényjavaslat értelmében egyes
esetekben lehetőség lesz a biztosíték
mértékének
csökkentésére.
Biztosítékot első alkalommal 2015.
január 31-ig kell nyújtani az addig az
időpontig az EKAER rendszerbe
rögzített adatok alapján.
További változás, hogy az adóhatóság
a mulasztási bírságot abban az
esetben is kiszabhatja, ha az EKAER
bejelentés hibás, hiányos vagy
valótlan adatot tartalmaz. A
mulasztási bírság összege továbbra
sem haladhatja meg az áru értékének
40%-át. Az ún. „türelmi időszak”
azonban január végéig fennáll, bírság
megállapítására
ezt
követően
kerülhet majd sor.
Az Adóhatóság további tájékoztatást a
következő
honlapon
nyújt:
https://ekaer.nav.gov.hu/
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.

