OPS-WI-EKAERNL-01-10okt2016

EKAER regeling Hongarije

Beste klant,
De Hongaarse overheid heeft op 01.01.2015 de Electronic Trade and Transport Control System
(EKAER) geïntroduceerd. De EKAER is ontworpen om belastingfraude te minimaliseren.
De NTCA controleurs zorgen ervoor dat de wetgeving gedurende belastinginspecties gehandhaafd
wordt en de douane controleurs inspecteren de voertuigen op de weg.
Niet-aangegeven goederen worden aangeduid als ‘van onbekende oorsprong’, wat kan leiden tot
verzuimboetes die oplopen tot 40% van de waarde van de goederen. De NTCA mag goederen in
beslagnemen met dezelfde waarde als de verzuimboetes of een officiële verzegeling gebruiken om de
trailer/consignment te verzegelen.
Iedere afwijking of fout in de opgegeven data kunnen leiden tot langere wachttijden tijdens de
inspectie en resulteren mogelijk tot inbeslagneming van de goederen en/of verzegeling van het
voertuig.
Als logistieke vervoerder zijn wij genoodzaakt de kosten die gepaard gaan met de nieuwe procedures
door te belasten. Deze procedures zijn nodig om verzuimboetes, vertragingen gedurende inspecties
en claims te voorkomen.
De belangrijkste informatie die DSV de Hongaarse klant moet geven, voor aanvang van het transport
van en/of naar Hongarije, is het registratienummer van het voertuig, zowel van de trekker als de trailer.
DSV moet deze informatie updaten zodra het registratienummer van het voertuig wijzigt terwijl het zich
in Hongarije bevindt (verandering van de planning, cross-docking, andere trekker etc.). Informatie over
het registratienummer van het voertuig in het EKAER systeem dient altijd actueel te zijn! Er is geen
tolerantie voor afwijkingen.
Hoe gaan wij als logistieke dienstverlener om met de verandering in de Hongaarse wetgeving,
welke informatie hebben wij nodig en wat verwachten wij van u voordat de zending
getransporteerd wordt richting Hongarije?
EU  Hongarije
Uw klant in Hongarije moet u informeren over het EKAER
nummer en dit nummer moet bekend zijn zodra u boekt bij DSV.
Als er geen EKAER nummer aanwezig is bij de boeking, neemt
DSV aan dat het EKAER nummer niet wettelijk verplicht is voor
uw specifieke zending waarna onze gebruikelijke procedures
volgen.
Als u DSV informeert over het EKAER nummer vragen wij u
vriendelijk onderstaande procedure te volgen:
Direct transport naar Hongarije (full loads, part loads)
1. Het EKAER nummer moet duidelijk zichtbaar zijn op het
vrachtdocument.
2. Wij zullen u informeren over het registratienummer van zowel de trekker als de trailer.
U moet deze informatie doorgeven aan uw klant in Hongarije, die vervolgens dit moet updaten in het
EKAER systeem voordat het voertuig Hongaars grondgebied betreedt.
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Groupage naar Hongarije
1. Het EKAER nummer moet duidelijk zichtbaar zijn op het vrachtdocument.
2. DSV Hongarije update het registratienummer van het voertuig dat Hongarije betreedt in het EKAER
systeem. Mochten er wijzigingen optreden in het registratienummer tijdens het transport, wordt dit ook
aangepast door DSV Hongarije.
3. Uw Hongaarse klant moet DSV Hongarije (EKAER ID 114779440) machtigen om de informatie in
de EKAER te updaten, omdat dergelijke aanpassingen veelal buiten kantooruren plaatsvinden.
Hongarije  EU
1. In geval van transport van Hongarije richting de EU hoeft u
niets te ondernemen omdat de Hongaarse exporteur – zijnde
verantwoordelijk voor de registratie in het EKAER systeem – het
registratienummer van het voertuig weet zodra deze gaat laden.
De exporteur moet zorgen dat het voertuig registratienummer is
geüpdatet in het EKAER systeem voordat er wordt geladen. In
het geval van groupage zendingen zal DSV Hongarije het
registratienummer van het voertuig updaten.
Dit geldt voor zowel de binnenlandse als de internationale
groupage auto’s.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben,
stel deze gerust bij uw contactpersoon binnen DSV.
Met vriendelijke groet,
DSV
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