FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
EKÁER változások 2016. augusztus 1-től
A legfrissebb EKÁER változások
2016. augusztus 1-jétől léptek
életbe, módosult az EKÁER szám
igényléssel és a hatósági zárral
kapcsolatos
kötelezettség,
valamint a helyszíni ellenőrzés
menete is.

Kis Gábor

„A legfrissebb EKÁER
változások 2016.
augusztus 1-jétől
léptek életbe,
módosult az EKÁER
szám igényléssel és a
hatósági zárral
kapcsolatos
kötelezettség,
valamint a helyszíni
ellenőrzés menete is.”

Az új szabályozás ellentmondása,
hogy a 3,5 tonnát meghaladó
össztömegű
tehergépkocsikra
kötelezően
vonatkozik
az
elektronikus
útdíj
fizetési
kötelezettség, tehát az a fuvarozó,
aki „3,5 tonnát meghaladó
nem
útdíjköteles
Bejelentési
kötelezettség
3,5 össztömeg,
járművel” okán kér EKÁER
tonna össztömeg felett
számot, már eleve vét a közúti
A változás szerint – az adózás közlekedési jogszabályok ellen.
rendjéről szóló törvény (Art.)
előírásainak valamint a vonatkozó Mulasztási bírság kiterjesztése
NGM
rendeletnek
(EKÁER
Ha az állami adó- és
rendelet)
megfelelően
– vámhatóság az ellenőrzése során
amennyiben egy nem útdíjköteles megállapítja, hogy az adózó a
járművel az EKÁER rendeletben bejelentési
kötelezettségét
meghatározott körülményeknek valótlan adattartalommal úgy
megfelelően szállítás történik és teljesítette, hogy a bejelentett
szállító gépjármű össztömege termék mennyisége meghaladja a
meghaladja a 3,5 tonnát, akkor a ténylegesen fuvarozott termék
szállítás EKÁER köteles lesz.
mennyiségét, akkor a NAV az
adózó terhére a bejelentett, de
Erre vonatkozóan az EKÁER ténylegesen nem fuvarozott áru
rendelet nem ad mentesítő értékének 40 százalékáig terjedő
szabályt, így minden olyan nem mulasztási bírságot szabhat ki.
útdíjköteles fuvarozás esetén
Járművisszatartás
EKÁER számot kell kérni, amely
megfelel az EKÁER rendeletben Ha az állami adó- és vámhatóság
foglalt feltételeknek, függetlenül mulasztási bírságot szab ki, a
annak értékétől, az áruk súlyától fuvarozás eszközét – a romlandó
és attól, hogy egy fuvaron belül árut és az élő állatot szállító
hány eladótól hány vevőnek fuvareszközök kivételével
történik a szállítással
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– az általa lefolytatott ellenőrzés során a
kiszabott bírság, illetve a pénzkövetelés
biztosítás megfizetéséig, az erre vonatkozó
külön
határozat
kiadása
nélkül
visszatarthatja. A jármű nem tartható vissza
abban az esetben, ha
•

•

a bírságfizetésre kötelezett (kötelezettek)
székhelye, illetve lakóhelye vagy szokásos
tartózkodási
helye
Magyarország
területén van, és a kötelezett rendelkezik
az állami adó- és vámhatóság által kiadott
adószámmal, illetve adóazonosító jellel,
vagy
a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért
a jogszabályban meghatározott személy
kezességet vállal

A
járművisszatartás
ennek
alapján
elsősorban a külföldi fuvarozók esetében
alkalmazható.
Hatósági zár

adó- és vámhatóság által történő levételéig
sértetlen állapotban megőrizni.
Ha a közúti fuvarozással járó tevékenység
során a hatósági zár baleset vagy egyéb
tevékenységi körén kívül álló elháríthatatlan
ok
miatt
megsérült,
vagy
az
áru
megrongálódott, illetve megsemmisült, a
fuvarozó köteles erről az állami adó- és
vámhatóságot haladéktalanul értesíteni.
Ha a fuvarozó a hatósági zárral kapcsolatos új
kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor
mulasztási bírsággal sújtható.
Külföldi fuvarozókra vonatkozó változás
Ha a külföldi fuvarozó a hatósági zárra
vonatkozó
előírásokat
megszegve
megakadályozza a hatósági zár levételét, akkor
bármely, a fuvarozó tulajdonában vagy
használatában lévő fuvareszköz tekintetében a
NAV mulasztási bírságot szabhat ki, és
visszatarthatja
a
járművet.

A fuvarozó köteles a NAV által felhelyezett
hatósági zárat annak felhelyezésétől az állami
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban foglaltak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

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.
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