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Az adócsomaggal együtt az Országgyűlés 

elfogadta az Elektronikus Közúti 

Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 

(EKÁER) szabályainak módosítására 

vonatkozó javaslatokat is, amely alapján 

2016. augusztus 1-jétől módosulnak, 

szigorodnak az EKÁER-rel kapcsolatos 

előírások.  

Mivel a 2015. január 1-jén bevezetett, és 

immár több alkalommal módosított 

EKÁER szinte az összes közúti 

fuvarozással járó tevékenységet folytató 

adózót érinti, így ügyfeleink körében 

sokszor tapasztaljuk, hogy amellett, hogy 

az EKÁER-számok igénylése jelentős 

adminisztrációs terhet okoz, sok kérdés, 

bizonytalanság merül fel az EKÁER-

számok igénylésével, illetve 

dokumentációjával kapcsolatban. 

A gyakorlati tapasztalatok szerint az 

adóhatóság az EKÁER-rel kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítését mind 

helyszíni, mind utólagos – az 

adóalanyok székhelyén, telephelyein 

folytatott – ellenőrzések keretében 

kiemelt számban vizsgálja, melyet az 

adatok is jól tükröznek: Idén az 

adóhatóság átlagosan 8-%-al emelte az 

EKÁER-hez kapcsolódó helyszíni 

ellenőrzések számát, és 2016 első két és fél 

hónapjában megközelítőleg 46 millió Ft 

mulasztási bírságot szabott ki.  

 

The Hungarian Parliament passed a bill 

amending the taxation rules that will 

modify some of the Electronic Public Road 

Trade Control System (EKÁER) rules and 

also make them stricter as of 1 August 

2016. 

 

The EKÁER system - introduced on 1 

January 2015 and amended several times 

ever since- affects most of the taxpayers 

engaged in business activities regarding 

which transportation of goods by road is 

carried out.  Thus based on our practical 

experience as well as being a significant 

administrative burden to our clients, the 

EKÁER system has raised several 

questions and uncertainties regarding the 

issuance of EKÁER numbers and the 

documentation procedure related to this 

obligation. 

In order to monitor the fulfillment of the 

obligations related to EKÁER, the 

Hungarian tax authority has been 

initiating numerous roadside checks 

and follow-up audits at the seat of or at 

the fixed establishment of taxable persons. 

As the following numbers show, these 

EKÁER audits are key priorities to the 

Hungarian tax authority recently: this year 

the number of roadside checks related to 

EKÁER has been increased by an average 

of 8% and the Hungarian tax authority 

imposed around HUF 46,000,000 default 

penalty during the first two and a half 

months of 2016. 

 

 

Gyakoribb EKÁER-ellenőrzések - 

változó jogszabály, a belső 

folyamatok felülvizsgálata  

 

More frequent EKÁER audits, 

modification of EKÁER rules, 

verification of the taxpayers’ 

internal EKÁER related processes 
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Az adatbeli pontatlanságok, a késve 

igényelt EKÁER-számok, az EKÁER-rel 

érintett ügyletek áfakezelésének 

tisztázatlansága miatt rossz adatokkal 

igényelt EKÁER-szám súlyos pénzbeli 

szankció kiszabását is 

eredményezheti, ezért mindenképp 

javasolt a társaságok által az EKÁER-rel 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének 

céljára kialakított belső folyamatok átfogó 

vizsgálata. 

Tapasztalataink szerint egy ilyen belső 

folyamatvizsgálattal, illetve egyes 

részfolyamatok automatizálásának 

bevezetésével jelentősen csökkenthetők az 

EKÁER-kötelezettséghez kapcsolódó 

kockázatok. 

Amennyiben a fentiek felkeltették az 

érdeklődését, illetve azokkal kapcsolatban 

kérdése merülne fel, forduljon szokásos 

kapcsolattartó partneréhez vagy Varga 

Szabolcshoz (tel: +3614619939; e-mail: 

szabolcs.varga@hu.pwc.com)  

 

As significant financial sanctions could be 

assessed by the Hungarian tax authority 

due to miscalculations, to belatedly 

requested EKÁER numbers, to requesting 

EKÁER numbers based on incorrect data 

because of the application of incorrect VAT 

treatment for the transactions, we highly 

recommend the verification of the internal 

processes applied by taxpayers related to 

their EKÁER obligations.  

 

Based on our experience the review and 

verification of the internal processes, 

including the automation of partial 

processes could ease the risk and 

administrative burden related to the 

EKÁER obligations. 

If you would like to know more about any of 

the above, please get in touch with your usual 

contact at PwC or Szabolcs Varga (tel: 

+3614619939; e-mail: 

mailto:szabolcs.varga@hu.pwc.com). 
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