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EKÁER SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA
2016. AUGUSZTUS 1-TŐL
Tisztelt Partnerünk!
2016. augusztus 1-jétől lépnek hatályba az
EKÁER szabályozások változtatásai, amelyek
értelmében bővül a bejelentési kötelezettséggel
érintettek
köre,
továbbá
változnak
a
bírságolási, hatósági zár és jármű visszatartási
szabályozások.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG VÁLTOZÁSA
Az egyik legjelentősebb változás, hogy a jogalkotó
kiterjeszti az EKÁER-bejelentésre kötelezettek
körét.

A HATÓSÁGI ZÁR SÉRTETLEN MEGŐRZÉSE A
FUVAROZÓ FELELŐSSÉGE
A módosítások értelmében a jogalkotó a fuvarozóra
telepíti a felhelyezett hatósági zár sértetlen
állapotban történő megőrzésével kapcsolatos
felelősséget, annak felhelyezésétől egészen a
levételig.
Abban az esetben, ha a zár baleset vagy a fuvarozó
tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok
miatt megsérült, vagy az áru megrongálódott,
illetve megsérült, a fuvarozó köteles erről az
Adóhatóságot értesíteni.

A módosítások hatálybalépését követően a nem
kockázatos termékek esetében, már nemcsak az
útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással
járó,
miniszteri
rendeletben
meghatározott
termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb
célú termékmozgatást végző adózókra terjed ki
az EKÁER-bejelentési kötelezettség, hanem a
nem útdíjköteles járművel történő fuvarozásra is,
amennyiben a gépjármű össztömege megrakodott
állapotban a 3,5 tonnát meghaladja.
A fentiek alapján megállapítható, hogy augusztustól
bővül az EKÁER bejelentésre kötelezettek köre,
ugyanis kötelezetté válnak a nehéz szállítmányt
szállító, „túlpakolt” haszongépjárművek is.

Amennyiben a fuvarozó a felhelyezett hatósági
zárat jogtalanul eltávolítja, akkor mulasztási
bírsággal sújtható.

HELYTELEN SÚLYADATOK BEJELENTÉSE
További fontos változás, hogy kiszélesedik az
Adóhatóság bírságolási joga. A módosítások
eredményeképpen ugyanis a valótlan adattartamú
bejelentést
nemcsak
abban
az
esetben
szankcionálja az Adóhatóság, ha a bejelentett
mennyiségnél többet fuvarozott az adózó, hanem
akkor is, ha kevesebbet.
Ez esetben a bejelentett, de ténylegesen nem
fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő
mulasztási bírságot szabhat ki a Hatóság.

A mulasztási bírság magánszemély fuvarozó
esetében 200 ezer forinttól 500 ezer forintig,
magánszemélynek nem minősülő fuvarozó
esetében 500 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet.
Az a külföldi fuvarozó, aki az Adóhatóság által
felhelyezett hatóság zár levételét megakadályozza,
a fentiekben említett bírságtételeken kívül, a
kiszabott bírság, illetve a pénzkövetelés biztosítás
megﬁzetéséig visszatartásra is számíthat bármely, a
tulajdonában vagy használatában lévő fuvareszköz
tekintetében.
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JÁRMŰVISSZATARTÁSRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK SZIGORODÁSA
A Hatóság, a kiszabott bírság, illetve a pénzkövetelés biztosítás megﬁzetéséig, az erre
vonatkozó külön határozat kiadása nélkül
visszatarthatja – kvázi biztosítékként – a fuvarozás
eszközét. A visszatartás nem mindenkire
vonatkozik egyformán.
A jármű a következő esetekben nem tartható
vissza:
• A bírság ﬁzetésére kötelezett belföldi
székhelyű
vagy
lakóhelye,
szokásos
tartózkodási helye Magyarország területén
van, és magyar adószámmal vagy
adóazonosító jellel rendelkezik;

A fentiek tekintetében javasoljuk a bejelentési
kötelezettséggel érintett ügyletek felülvizsgálatát,
és a fuvarozók körültekintő megválasztását.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel forduljanak
hozzánk bizalommal!

Molnár Emese
SZJA | ÁFA | Egyéb adók
molnar.emese@pkf.hu

• A bírságﬁzetési kötelezettség teljesítésért
pénzügyi intézmény kezességet, garanciát
vállal és ezt a tényt a bírságﬁzetésre
kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően
igazolja;
• A kötelezettséget belföldön bejegyzett,
adószámmal
rendelkező
gazdálkodó
szervezet átvállalja, és ezt a tényt a
bírságﬁzetésre kötelezett az eljárás során
hitelt érdemlően igazolja;
• Romlandó árut vagy élő állatot szállít.
A fenti szabályozások alapján megállapítható, hogy
az Adóhatóság munkatársai a külföldi fuvarozók
esetében az ellenőrzésben érintett fuvareszközt, a
kiszabott bírság megﬁzetéséig visszatarthatják.
Továbbá megállapítható, hogy az új szabályozás
hátrányos helyzetbe hozza a külföldi fuvarozókat,
így kérdéses, hogy ez a megkülönböztetés
összhangban áll-e az Európai Unió alapelveivel.
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