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Rendkívüli HírAdó
Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer Február 1-jétől már büntet a hatóság!
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
2015. január 1-jén hatályba léptek az adózás rendjéről szóló törvény Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszert (a továbbiakban: EKÁER) bevezető módosításai, valamint az EKÁER részletszabályait, illetve a
kockázatos termékek meghatározását tartalmazó minisztériumi rendeletek.
A szabályokat már az idei év első napjától alkalmazni kell, a jogalkotó pedig csak nagyon rövid felkészülési időt
biztosított az előírásoknak történő megfelelésre (az adóhatóság az esetleges szankciókat 2015. február 1-jétől fogja
érvényesíteni). A jogszabályok elfogadását követően több szakmai anyag is elérhetővé vált a szabályok
értelmezésére vonatkozóan, amelyek segíthetik a gyakorlatban előforduló kérdések megválaszolását. A felkészülési
időszak hátralévő részében ugyanakkor még lehetőség van az esetlegesen felmerülő kérdések, bizonytalanságok
tisztázására, illetve annak átgondolására, hogy Társaságuk milyen, az EKÁER rendszer előírásaiból fakadó feladatok
teljesítésére válik kötelezetté. Gondolatébresztőként felsorolunk néhány, tapasztalataink alapján célszerű vizsgálati
területet.
Gondolkodott-e már azon, hogy















háromszögügylet esetén melyik félnek kell EKÁER számot igényelnie?
EKÁER köteles-e, ha saját telephelyei között mozgatja áruját?
a gyűjtőfuvarhoz milyen módon kell EKÁER számot generálni?
termékkínálatában van-e kockázatos termék?
mentesülhet-e a kockázati biztosíték nyújtása alól?
a tranzitfuvarra vonatkozik-e az EKÁER kötelezettség?
fordított adózás esetén hogyan alkalmazandók az EKÁER szabályok?
mit jelent az első belföldi adóköteles termékértékesítés?
van-e kapcsolat az EKÁER kötelezettség és fuvarparitás között?
kiszabható-e a bírság, ha elmulasztja megadni a fuvarozott termékek cikkszámát?
az adóhatóság utólagos ellenőrzés keretében is megállapíthatja-e a 40%-ig terjedő mulasztási bírságot?
milyen esetekben mentesülhet az EKÁER szám igénylése alól?
az áfa levonási joga megkérdőjelezhető az EKÁER szám nélkül történő beszerzések esetében?

Tudja-e, hogy








FELIR azonosító nélkül tilos élelmiszerrel kereskedni?
FELIR azonosító nélkül partnerei nem vehetik át Öntől az Ön által forgalmazott élelmiszereket?
élelmiszer fuvarozásakor az EKÁER rendszer csak a FELIR azonosító megadása esetén generál EKÁER számot?
mely termékek minősülnek kockázatos élelmiszernek?
kockázatos élelmiszerek csak bejelentett tárolási helyre szállíthatóak?
milyen esetekben lehet EKÁER szám nélkül szállítani a kockázatos élelmiszereket?
kockázatos élelmiszerek esetében kötelező kockázati biztosítékot is nyújtani?

Amennyiben a fentiek felkeltették szíves érdeklődésüket, illetve bármilyen további kérdésük merült fel, kérjük,
forduljanak hozzánk bizalommal, hogy akár személyes konzultáció, akár telefonbeszélgetés keretében
egyeztessünk a további tisztázást igénylő témakörökről:
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