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Węgry: nowe wymagania podatkowe – system EKAER - Informacja
aktualizowana
Informacja z 19 grudnia - przekazana przez MKFE
Pismo branżowe "Przewoźnik" >>
Zapraszamy do czytania
"Przewoźnika" na naszej stronie.
Oferujemy również wygodną
prenumeratę wydania papierowego.

Węgierskie Ministerstwo Gospodarki zaproponowało zmianę legislacji dotyczącej podatku VAT.
Poniżej przekazujemy informację uzupełniającą z węgierskiego stowarzyszenia przewoźników
drogowych MKFE.
Zmiana wprowadza obowiązek raportowania przewozu wykonanego transportem drogowym.
Elektroniczny Drogowy System Kontroli Transportu (EKAER) zostanie uruchomiony w celu
ułatwienia służbom podatkowym śledzenie towarów transportowanych na terenie Węgier.
Celem systemu jest wyeliminowanie nadużyć podatkowych.

Ograniczenia ruchu 2015 >>
Zamów broszurę "Ograniczenia
ruchu drogowego obowiązujące na
obszarze Europy w 2015 r."

Od 1 stycznia 2015 r. transporty towarów zakupionych w UE, dostawy wewnątrzwspólnotowe i
pierwsze, podlegające opodatkowaniu zakupy realizowane przez klientów nie będących ich
ostatecznymi konsumentami mogą być realizowane jedynie przez podatników posiadających
numer identyfikacyjny EKAER, generowany przez Elektroniczny System Kontroli
Przemieszczania Towarów po Drogach Publicznych (EKAER).
W celu uzyskania numeru EKAER podatnik (którym może być wysyłający lub odbierający w
zależności od rodzaju transportu) będzie zobowiązany do elektronicznego raportowania
danych dotyczących tego transportu w systemie EKAER administrowanym przez węgierskie
służby podatkowe.
Numer EKAER dotyczy jednego transportu i jest ważny przez 15 dni od daty jego wydania.

Gwarancja ubezpieczeniowa
Program ubezpieczeń dedykowany
dla klientów systemu viaTOLL,
dla umów z odroczoną płatnością

Zwrot podatku VAT >>
Sekcja Serwisowa ZMPD świadczy
usługę zwrotu podatku VAT
zapłaconego przy zakupie oleju
napędowego oraz przejazdów
autostradowych

Bezpieczna giełda transportowa
Wytyczne dla przewoźników w
sprawie bezpiecznego korzystania z
giełd transportowych

Nie ma potrzeby wnioskowania o numer EKAER i wysyłania wymaganych danych w przypadku
transportów, niepodlegających obowiązkowi opłaty drogowej, tj. gdy waga pojazdu nie
przekracza 3,5 tony (*z jednym wyjątkiem patrz pkt. C)
W celu uzyskania numeru EKAER należy przesłać elektronicznie w systemie następujące
dane:
1.Dane i numer VAT wysyłającego
2.Adres, gdzie przewoźnik przejmuje towary
3.Dane i numer VAT odbiorcy
4.Adres dostawy towarów
5.W przypadku wewnątrzunijnych zakupów towarów uznanych za wysokiego ryzyka - dane i
numer VAT adresata towarów, jeśli to nie odbiorca przejmuje towar od przewoźnika,
6.W przypadku wewnątrzunijnych zakupów towarów – numer telefonu i adres e-mail
odpowiedzialnej za raportowanie daty przywozu towarów,
7.W przypadku wewnątrzunijnych dostaw towarów – numer telefonu i adres e-mail osoby
upoważnionej za raportowanie daty wysyłki towarów
8.Opis, kod towaru i jego waga
9.Powód przewozu towarów, np. zakup towarów, wysyłka wewnątrzwspólnotowa, przewóz
towarów własnych itd.
10.Wartość towarów netto
11.Numer rejestracyjny środka transportu
12.Data przybycia do miejsca przeznaczenia w przypadku wewnątrzwspólnotowych zakupów
towarów i pierwszego, podlegającego opodatkowaniu zakupu realizowanego przez klientów
nie będących ich ostatecznymi konsumentami
13.Data - kiedy przewoźnik przejmuje towary w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu
A.Następujące zasady będą miały zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowych
zakupów towarów, włączając przewóz na Węgry towarów własnych:

Ubezpieczenia OCP i OCS >>
LUTZ ASSEKURANZ specjalizuje się
w dziedzinie ubezpieczeń dla
transportu, spedycji i logistyki

Pośrednictwo wizowe >>
Dla firm zrzeszonych w ZMPD
pośrednictwo w uzyskaniu wiz dla
kierowców zawodowych do Federacji
Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi

- odbiorca jest zobowiązany uzyskać numer EKAER i przesłać dane wskazane powyżej w
punkcie 1-11 dotyczące transportu prze jego rozpoczęciem,
- odbiorca jest zobowiązany przekazać przewoźnikowi numer EKAER przed rozpoczęciem
transportu,
- data dostarczenia towarów do miejsca przeznaczenia (punkt 12) musi być wysłana w ciągu
15 dni od dnia wydania numeru EKAER przez odbiorcę lub osobę, która otrzyma towary od
przewoźnika.
Następujące zasady będą miały zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów, włączając wywóz z Węgier towarów własnych:
- wysyłający towary jest zobowiązany uzyskać numer EKAER I przesłać dane z punktów 1-11
dotyczące transport przed jego rozpoczęciem
- wysyłający jest zobowiązany przekazać przewoźnikowi numer EKAER przed rozpoczęciem
transportu,
- data dostawy towarów do miejsca przeznaczenia (punkt 12) musi być przekazana w ciągu 15
dni od dnia wydania numeru EKAER przez wysyłającego lub osobę, która przekazała towary
przewoźnikowi.
B.Następujące zasady będą miały zastosowanie w przypadku pierwszego, podlegającego
opodatkowaniu zakupu realizowanego przez klientów nie będących ich ostatecznymi
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konsumentami (transporty B2B na Węgrzech):

Eurobrokers >>
UBEZPIECZENIE DO LICENCJI!
Specjalna, tania oferta dla członków
ZMPD, sprawdź tutaj.

- wysyłający towary jest zobowiązany uzyskać numer EKAER I przesłać dane z punktów 1-11
dotyczące transport przed jego rozpoczęciem
- wysyłający jest zobowiązany przekazać przewoźnikowi numer EKAER przed rozpoczęciem
transportu,
- data dostawy towarów do miejsca przeznaczenia (punkt 12) musi być przekazana w ciągu 15
dni od dnia wydania numeru EKAER przez odbiorcę.
C.Następujące zasady będą miały zastosowanie w przypadku przewozu ryzykownych towarów
spożywczych lub innych towarów ryzykownych:
- ryzykowne towary spożywcze i inne towary ryzykowne zostaną wskazane w przepisach
odrębnych,
- w przypadku towarów ryzykownych numer EKAER będzie przydzielany jedynie osobom
wpisanym na właściwe listy, które złożą stosowne zabezpieczenie w celu zagwarantowania
swoich zobowiązań podatkowych.
- zabezpieczenie nie będzie wymagane od osób wskazanych na listach uznanych płatników.
- numer EKAER i dane będą wymagane również w przypadku pojazdów nieobjętych opłatami
drogowymi, tj. poniżej 3,5 tony w przypadku przewozu towarów spożywczych wysokiego
ryzyka w ilości większej niż 200kg lub wartości produkcyjnej większej niż 250 000 HUF.
- numer EKAER i dane będą wymagane również w przypadku pojazdów nieobjętych opłatami
drogowymi, tj. poniżej 3,5 tony w przypadku przewozu towarów wysokiego ryzyka w ilości
większej niż 500 kg lub wartości produkcyjnej większej niż 1 000 000 HUF.
Jeśli podatnik nie wypełni swego obowiązku raportowania, przewożone towary zostaną uznane
za towary o niepotwierdzonym pochodzeniu i będą podlegały każe w wysokości 40% ich
wartości towarów i przejęte w części odpowiadającej wysokości tej kary.
Źródło: MKF Węgry
Opr. DTR/ZMPD/JP
Informacja z 17 grudnia - przekazana przez IRU
1 stycznia 2015 r. zacznie funkcjonować na Węgrzech system EKAER (Electronic Road
Transport Control System). Zadaniem systemu będzie umożliwienie węgierskiej administracji
celnej i podatkowej kontrolę przewozów towarowych na Węgrzech.
Poniżej przekazujemy szczegóły informacji, jaką otrzymaliśmy od IRU – Międzynarodowej Unii
Transportu Drogowego.
System dotyczyć będzie każdego przewozu drogowego pojazdem o masie powyżej 3,5
tony z innych państw UE na Węgry i z Węgier do innych państw UE.
Uwaga: system EKAER będzie miał także zastosowanie dla pojazdów poniżej 3,5 tony w
przypadku przewozu towarów o wysokim stopniu ryzyka w ilości powyżej 500 kg lub wartości 1
000 000 HUF.
System będzie obowiązywać głównie nadawców i odbiorców towarów, którzy będą
zobowiązani do raportowania w systemie elektronicznym każdego przewozu do/z Węgier.
Elektroniczne raporty będą musiały zawierać, oprócz ogólnych informacji dotyczących danego
przewozu, także numer rejestracyjny pojazdu realizującego ten przewóz. Każdy transport
będzie mógł się odbywać po wcześniejszym zgłoszeniu - na 15 dni przed przewozem do
odpowiedniego urzędu skarbowego, w okresie do 15 dni po otrzymaniu numeru EKAER.
Pomimo faktu, że przewoźnicy są zwolnieni z obowiązku stosowania systemu EKAER, może
ich ten obowiązek dotyczyć w dwóch sytuacjach: w przypadku przewozu towarów w ilości
handlowej i w przypadku, gdy nadawca i odbiorca nie wywiązują się ze swego obowiązku
raportowania.
W pierwszej sytuacji prawo węgierskie zakłada, że administracja celna i podatkowa może
wymagać w przypadku przewozu towarów spożywczych o wysokim stopniu ryzyka lub
towarów w ilości handlowej, złożenia stosownej deklaracji przez przewoźnika, nadawcę i
odbiorcę. Deklaracja ta musi zawierać opis i ilość przewożonego towaru, opis i numer
rejestracyjny pojazdu, dokument dotyczący towaru i adres miejsca rozładunku, numer EKAER
i, gdy miejsce rozładunku nie jest siedzibą czy oddziałem osoby płatnika VAT, tytuł
rozporządzania tym miejscem.
Lista towarów spożywczych o wysokim stopniu ryzyka nie jest jeszcze znana, jednak wiadomo,
że dotyczyć będzie towarów transportowanych w ilości większej niż 200 kg lub wartości
produkcyjnej większej niż 250 tysięcy HUF.
Druga sytuacja przewiduje, że w sytuacji, gdy odbiorca i nadawca nie wypełnią swego
obowiązku raportowania, służby celne i podatkowe mogą, poza nałożeniem na odbiorcę lub
nadawcę kary w wysokości 40% wartości towarów, przejąć towary do wysokości kary, nałożyć
zamknięcia na pojazd i dokonać jego unieruchomienia. W takiej sytuacji, za błędy odbiorcy czy
nadawcy może niestety odpowiadać przewoźnik.
Zwracamy uwagę, że ze względu na przewidziane sankcje dla przewoźnika zasadnym
jest, aby wymagać od nadawcy/zleceniodawcy przekazania nr EKAER dotyczącego
planowanego przewozu.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu funkcjonowania systemu EKAER ZMPD zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o ich wyjaśnienie
ze stroną węgierską (kopia pisma poniżej). Wszystkie nowe informacje w tym zakresie
będziemy na bieżąco umieszczać na naszej stronie internetowej.
Opr. ZMPD/DTR/JP
Źródło: IRU
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Pismo ZMPD do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

TAGI: Węgry podatek VAT cło

Więcej na ten temat...
Węgry, Słowacja, Czechy, Austria, Słowenia: sytuacja na drogach - 15 lutego
DATA: 2013-02-12

E-myto: Węgry od 1 lipca, Białoruś: od 1 sierpnia
DATA: 2013-06-25

Węgry: e-myto: lepiej kupić bilet
DATA: 2013-07-03

« powrót

Regulamin |

Mapa serwisu |

Adobe Reader |

Reklama |

Wszystkich wejść: 2966309

Partner - giełda transportowa TimoCom

2015-01-03 13:24

