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„Kiterjesztené a
Nemzetgazdasági
Minisztérium az
elektronikus közúti
áruforgalom-ellenőrző
rendszer (EKÁER)
alkalmazási körét.”

A minisztérium már készíti a
szükséges
jogszabály-módosítást,
amellyel
a
kormányzat
a
kereskedelem több olyan területét
vonná
szigorú
adóhatósági
ellenőrzés alá, ahol a közteherviselési
jogsértések száma az utóbbi időben is
magasabb volt.
Az EKÁER nagyjából egy éve
működik, az adóhivatal minden olyan
szállításról tudomást szerez, amely
útdíjköteles gépjárművel végzett
meghatározott relációkban, illetve a
vonatkozó miniszteri rendelet által
kockázatosnak minősített termékek
esetében azokról is, ahol a terméket
olyan gépjárművel fuvarozzák, amely
nem
útdíjköteles.
Az
érintett
úgynevezett kockázatos termékek
körében szerepelnek többek között a
húsfélék, a zöldségek, a gyümölcsök, a
tejtermékek, az építőanyagok, egyes
vegyszerek és a ruhaneműk. A
jogszabály módosítás ennek a körnek
a kibővítését jelenti, ezzel az érintett
termékek kereskedelme szigorúbb
hatósági kontroll alá kerülhet. A
tervezett bővítés vonatkozik majd
bizonyos műszaki cikkekre is.
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Az adóhatósági tapasztalatok alapján
indokolt
a
műszaki
áruk
forgalmának fokozott ellenőrzése.
Az
ellenőrzések
szerint
a
mobiltelefon- és a számítástechnikai
alkatrészek például kiváló lehetőséget
kínálnak
az
adójogszabályok
kijátszására. Az általános forgalmi
adónemben elkövetett csalások egy
részét az olyan kisebb méretű,
egyenként nehezen vagy egyáltalán
nem azonosítható és gyorsan gazdát
cserélő termékkel lehet elkövetni,
amelyeknél az adott darabok nyomon
követése lehetetlen. Ráadásul a
számítástechnikai alkatrészek kis
méretük ellenére nagy értéket
képviselnek, a csalás így kifizetődőbb
lehet.
Az elméleti lehetőséget az utóbbi
időben több illegális csoport is
átültette a gyakorlatba, így – egyebek
mellett – nyomtatóparton, monitor,
webkamera és tápegység is szerepelt
az
adócsalás
miatt
indult
büntetőeljárásokban. Az adóhatóság
az elmúlt években nagy számban
indított műszaki termékek kapcsán
adóvizsgálatokat,
amelyekben
összességében tízmilliárdos tételben
derült fény adóhiányra. A legális piaci
szereplők nagy része már régen
szorgalmazza
az
elektronikai
termékek
forgalmának
szigorú
ellenőrzését.
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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.

