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Változások az EKÁER rendeletben –
EKÁER könnyítés engedélyezett
gazdálkodóknak 
(AEO státusú cégeknek)

Az EKÁER rendelet 2016. október 13-tól hatályos módosítása
lehetővé teszi az egyszerűsített adattartalmú bejelentést azon
cégeknek, akik engedélyezett gazdálkodói, ún. AEO státussal 
rendelkeznek.

Engedélyezett gazdálkodó (AEO – Authorised Economic Operator)
alatt olyan gazdasági szereplőt kell érteni, akit a vámhatóság
megbízható partnerének tart, és ezért számos kedvezményben
részesül a vámügyek intézésekor. Ezek a kedvezmények egé-
szülnek ki azon EKÁER könnyítéssel, mely szerint az érintett
cégek egyszerűsített adattartalmú bejelentést tehetnek, azaz 
az EKÁER szám megkérésekor elég alapadatokat megadniuk a
fuvarok kapcsán (feladó, címzett, rendszám). 

A módosítás értelmében a 2016. május 1-jétől hatályos enge-
délyezett gazdálkodói státusszal rendelkező adózók (ide értve
az újraértékelt státust is) élhetnek az egyszerűsített adattartal-
mú bejelentéssel, és nincs olyan megszorítás, hogy a státust a
magyar vámhatóság engedélyezze, így véleményünk szerint
azon AEO státusú külföldi cégek is élhetnek a kedvezménnyel,
akiknek más ország vámhivatala adta meg az engedélyt.   

A fenti módosítással egyidejűleg egy technikai pontosítás is
került az EKÁER rendeletbe, azért hogy az az adózás rendjéről
szóló törvény 2016 augusztusi módosításával összhangban
legyen. Ezen módosítás lényege, hogy a 3,5 tonna össztömeget
meghaladó gépjárművel végzett közúti fuvarozás is EKÁER
bejelentésre kötelezett adott esetben (a korábbi főszabály
szerint csak az útdíjköteles gépjárművel végzett fuvarozások
lehettek EKÁER bejelentésre kötelezettek). 

Changes to EKÁER decree – 
EKÁER relief for authorised 
economic operators 
(companies with AEO status)

The amendment to the EKÁER decree valid from 13 October 2016
makes it possible for companies with AEO status (authorised 
economic operators) to submit simplified data reports.

Authorised economic operators (AEO) are economic players 
that the customs authority considers to be reliable partners, 
and therefore they enjoy various benefits when dealing with
customs matters. These benefits have now been expanded to
include EKÁER relief, which means such companies may submit
simplified data reports, i.e. when requesting EKÁER numbers
they only have to provide basic information on the transporta-
tion (sender, recipient, licence plate). 

Under the amendment, taxpayers having AEO status after 1 May
2016 (also for re-assessed AEO authorizations) can make the
simplified data reporting and there is no provision that the
Hungarian customs authority has to authorise the status, so we
believe foreign companies with AEO status who received their
authorisation from the customs authority of a different country
can also benefit here.   

The above amendment also introduced a technical detail into
the EKÁER decree, to bring it into line with the amendment to
the Act on the Rules of Taxation from August 2016. The essence
of this amendment is that road transportation using vehicles in
excess of a total weight of 3.5 tonnes is also subject to EKÁER
reporting (under the previous rule, only transportation carried
out using vehicles subject to road tolls fell under the EKÁER
reporting obligation). 

WTS Klient Group • Tamás Gyányi, Partner

H-1143 Budapest • Stefánia út 101-103.

Telephone: +36 1 887 3700 • Fax: +36 1 887 3799

tamas.gyanyi@klient.hu • www.klient.hu 


