
Az EKAER rendszer 
áttekintő bemutatása

figyelemmel a módosításokra 
dr. Horváth Gábor
2015. március
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Cél:
� Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása;
� A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése;
� A költségvetési bevételek biztosítása;
� Az EKAER biztosítéki rendszerének alkalmazásával az

adókötelezettségek szabályszerű teljesítésére ösztönzés;
� Az árumozgások valós idejű ellenőrzésének megteremtése;
� Hatékonyabb együttműködés társhatóságokkal (Pl.: NÉBIH);
� A rendszer bevezetésének hozadéka lehet továbbá az élelmiszerek

útjának nyomon követhetőbbé válása.

Lényege:
áruszállítás bejelentése → regisztráció, EKAER szám megszerzése →
meghatározott esetekben biztosíték adása → áru nyomon követése,
ellenőrzés.
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AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE

Art:
� Keretszabályok meghatározása {Art. 22/E. § }:

Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó termékértékesítést,
termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes EKAER számmal
rendelkező adózó folytathat.

� Ellenőrzési szabályok {Art. 88. § (6); (6a)-(6b)};

� Szankciók {Art. 172. § (19a); 173. § (1)}.

NGM rendeletek:
� A törvény felhatalmazása alapján az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet határozza meg az

alábbiakat:
� A bejelentésre kötelezett tevékenységek;
� A bejelentésre kötelezettek, és a bejelentendő adatok köre;
� az EKAER elektronikus felületén történő bejelentési, változás-bejelentési

kötelezettség teljesítésének módja;
� az EKAER szám megállapításának rendje;
� Mentességi szabályok;
� A kockázati biztosítékra vonatkozó szabályok;

� Értelmező rendelkezések.

� A kockázatos termékek meghatározása: 51/2014. (XII.31.) NGM rendelet.
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BEJELENTÉS ÁLTALÁNOS (FŐ)SZABÁLYA

� Bejelentési kötelezettség terheli az útdíjköteles (azaz a 3,5 tonnánál
nagyobb össztömegű) gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó:

a) az EU más tagállamából Mo. területére (belföldre) irányuló
Közösségen belüli termékbeszerzést {R. 1. § 12. pont} vagy egyéb
célú behozatalt (EU HU);

b) belföldről az EU más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy
egyéb célú kivitelt (HU EU);

c) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első
általános forgalmi adóköteles termékértékesítést
(HU HU) {R. 3. § (1)}.

� Ezek a közúti fuvarozással járó tevékenységek!

� E minősülést nem befolyásolja, hogy a közúti fuvarozást a terméket
értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú behozatalt, vagy kivitelt
megvalósító személy, szervezet vagy bármelyikük megbízásából más
végzi! {R. 3. § (2)}
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A C) PONT SZERINTI ESET 
(HU         HU) ÉRTELMEZÉSE I.

Mit jelent a belföldi első áfa-köteles termékértékesítés?
olyan termékek értékesítése értendő alatta:
� amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából vagy harmadik

országból történő beszerzést,
� vagy belföldi előállítást, létrehozást követően
� először értékesített
� fuvarozással egybekötötten
� belföldi rendeltetési helyre úgy, hogy
� az értékesítés általános forgalmi adóköteles.

Nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan
értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén:
� amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg,
� továbbá az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi

értékesítése esetén sem.
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A C) PONT SZERINTI ESET 
(HU         HU) ÉRTELMEZÉSE II.

� Ha a terméket a termelő külön jogszabály szerint elismert termelői csoporton
(81/2004. FVM rendelet), termelői szervezeten (150/2012. VM rendelet) keresztül
értékesíti, vagy a terméket a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága
nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesíti, a
bejelentési kötelezettséget a termelői csoport, termelői szervezet, vagy az
Integrátor szervezet által történő termékértékesítésre kell alkalmazni {R. 3.
§ (4)};

� végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem
haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás
céljából vásárló természetes személy {R. 1. § 14. pont};

� Ha a terméket egymást követően többször értékesítik úgy, hogy azt csak egy
alkalommal fuvarozzák el közúton, a c) pontot arra a termékértékesítésre kell
alkalmazni, amely során a terméket elfuvarozzák. Amennyiben a terméket
olyan adózó fuvarozza vagy fuvaroztatja el, aki (amely) ezen értékesítések
láncolatában címzett és egyúttal feladó, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a
termék fuvarozását vagy fuvaroztatását feladóként végzi. {R. 3. § (3)};

� Amennyiben a c) pont szerinti termékértékesítés során a nem kockázatos
terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja el, e rendelet
alkalmazásában közúti fuvarozással járó tevékenységet végző adózónak kell
tekinteni. {R. 3. § (6)}.
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SPECIÁLIS BEJELENTÉSI SZABÁLY

� A bejelentési kötelezettség kockázatos termékek
(51/2014. NGM rendelet 1. és 2. számú melléklete) esetében
akkor is fennáll, ha

� a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem
útdíjköteles, és

� egy fuvarozás keretében ugyanazon feladótól
ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek bruttó
tömege az 500 kg-ot vagy azok adó nélküli ellenértéke
az 1 millió forintot meghaladja {R. 3. § (5)}.

Változás �������� egységes szabály a kockázatos
élelmiszerekre és egyéb termékekre!!
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NEM TARTOZIK AZ EKAER HATÁLYA ALÁ I.
(KORÁBBI MENTESSÉGI SZABÁLYOK) {R. 4. § (1)}

� a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbizt. Szolgálat, továbbá a
rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárművével;

� a Mo.-on tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Mo.-on
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati
gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés,
nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező
gépjárművével;

� a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott
katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában
részt vevő gépjárművel;

� a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengeni
megállapodás) és viszonosság körébe tartozó járművel;

� a humanitárius szervezet által kiállított igazolással (nyilatkozattal)
közlekedő (ÚJ feltétel!!!), nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli)
humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművel végzett
közúti fuvarozással járó tevékenység.
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NEM TARTOZIK AZ EKAER HATÁLYA ALÁ II.
(KORÁBBI MENTESSÉGI SZABÁLYOK)

Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett
közúti fuvarozással járó tevékenység:

� (a kizárólag) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék,
bioetanol, biodízel, E85;

� a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék;

� a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet szerinti
bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék;

� a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény szerinti
fémkereskedelmi engedélyköteles termék;

� az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok => gyógyszerek;
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NEM TARTOZIK AZ EKAER HATÁLYA ALÁ III.
(KORÁBBI MENTESSÉGI SZABÁLYOK)

Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel
végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:

� a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerint
postai küldeményként feladott termék:

az a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a
küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán
legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet
jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai
küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok
írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a
könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény,
továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai
szolgáltatásból nem kizárt;
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NEM TARTOZIK AZ EKAER HATÁLYA ALÁ IV.
(KORÁBBI MENTESSÉGI SZABÁLYOK)

Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel
végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:
� ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon

útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem
kockázatos termékek, ha azok

� együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot ÉS
� együttes azok adó nélküli értéke az 5 (!!!) millió forintot nem

haladja meg,
� ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon

útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó
kockázatos termékek, ha azok

� együttes bruttó tömege az 500 kg-ot ÉS
� együttes azok adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem

haladja meg.
{R. 4. § (2)}
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ÚJ MENTESSÉGI SZABÁLY –
AZ ÚTSZAKASZ-MENTESÍTÉS

� Az egyszerűsített adattartalmú bejelentés megtételére jogosult adózó {R.
6. § (2)}

� az állami adó- és vámhatóságtól kérheti, hogy
� gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel
� meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím

közötti,
� teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással

járó tevékenység mentesítését
� amennyiben a felrakodási cím és a kirakodási (átvételi) cím közötti

távolság legfeljebb 20 kilométer és az adott közúti szakaszon a saját
részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának
gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet
jelent az adózó számára.

� A kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokát alátámasztó
dokumentumokat, valamint az adózó nyilatkozatát arról, hogy teljesíti a 6. §
(2) bekezdésében meghatározott feltételeket;

� Az egyedi mentesítést az állami adó- és vámhatóság határozatban
engedélyezi;

� Az egyedi mentesítésre vonatkozó határozat a jogerőre emelkedésétől
számított 1 évig érvényes {R. 5. §}.
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A BEJELENTÉS MÓDJA I.

� Bejelentés az EKAER internetes felületén lehetséges (ekaer.nav.gov.hu)!
� Az adózó vagy képviseletére jogosultja számára az EKAER felületre

történő belépéshez regisztráció szükséges. (Ügyfélkapus azonosítás!)
� Az EKAER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a

bejelentésre kötelezett képviseletére a rá vonatkozó szabályok szerint
(pl. cégjogi szempontból) jogosult, azaz az adózó vagy az adózó
törvényes képviselője, valamint az is aki a NAV-nál állandó
meghatalmazottként szerepel, vagy az adóügyek elektronikus
intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen rendelkezik
ügyfélkapuval is.

� A regisztrációt követően az EKAER felületre bejelentkezett adózó vagy
képviseletére jogosultja az EKAER felületen további (másodlagos)
hozzáféréseket hozhat létre/kezelhet, melyekkel az EKAER felületre
belépő személyek a bejelentésre kötelezett nevében tudnak
bejelentéseket tenni {R. 14. §}.

� FONTOS!! ->> A másodlagos hozzáférésekkel rendelkezők által tett
bejelentések is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősülnek!
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A BEJELENTÉS MÓDJA II.

� Az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott
EKAER számhoz kapcsolódóan együtt vagy külön-külön
kizárólag az alábbi módosításokat végezheti el :
�A termék(ek) általános megnevezésének és VTSZ számának
módosítása, vagy további vámtarifaszámmal azonosított tételsor
feltüntetése � a termék fuvarozásának megkezdéséig ;

�a bruttó tömeg, kockázatos termék esetén az érték, valamint a
forgalmi rendszám módosítása � a termék kirakodási (átvételi)
helyre érkezésének bejelentéséig

{R. 14. § (2)}.
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A BEJELENTÉS MÓDJA III.

� EKAER szám: a bejelentés alapján képzett azonosító szám.
� Az EKAER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet

� egy feladótól egy címzett részére,
� egy gépjárművel fuvaroznak
� a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során

{R. 15. § (1)}.

� E szabály alkalmazásában egy gépjárműnek kell tekinteni
� a gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból

álló járműszerelvényt azzal, hogy ugyanazon EKAER számhoz
tartozóan valamennyi, a belföldi útszakaszon használt
rendszámot be kell jelenteni;

� a termékegység fuvarozása a feladási címről a kirakodási
(átvételi) címre egymást követően több gépjárművel történik
(átrakodás). Ez esetben ugyanazon EKAER számhoz tartozóan
valamennyi, a belföldi útszakaszon használt rendszámot be
kell jelenteni, úgy hogy a bejelentett adatoknál mindig a
fuvarozáshoz éppen használt gépjármű forgalmi rendszámának
kell szerepelnie {R. 15. § (2)}.
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A BEJELENTÉS MÓDJA IV.

� Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint
több terméktételt tartalmazhat {R. 15. § (3)}.

� Egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel egy
feladó több felrakodási címéről történik a közúti fuvarozás:
� Az EU más tagállamából belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti

fuvarozás (EU-HU) esetén kizárólag a sorban utolsó felrakodási címet
kell bejelenteni;

� belföldi feladási címről belföldi (HU-HU) vagy az EU más tagállamában
található kirakodási (átvételi) címre történő (HU-EU) közúti fuvarozás esetén
valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni.

� Egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel egy
címzett több kirakodási (átvételi) címére történik a közúti fuvarozás:
� belföldről az EU más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre

történő közúti fuvarozás (HU-EU) esetén kizárólag a sorban első
kirakodási (átvételi) címet kell bejelenteni;

� az EU más tagállamából (EU-HU) vagy belföldi feladási címről belföldi
kirakodási (átvételi) címre történő (HU-HU) közúti fuvarozás esetén
valamennyi kirakodási (átvételi) címet be kell jelenteni. {R. 15. § (4)-(6)} -
>>> 2015. június 1-jén lép hatályba!
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A BEJELENTÉS MÓDJA V.

� Az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó
meghatalmazottja vagy az általa kijelölt személyek által teljesített
bejelentés alapján az adó- és vámhatóság az EKAER számot az
EKAER elektronikus felületen megállapítja, és az
adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül tárolja {R.
15. § (7)};

� FONTOS!!! Az EKAER szám a megállapításától számított 15
napig érvényes!!!

� Az EKAER számot – a 15 napos érvényességi ideje alatt az
érvénytelenítés indokának megadásával – érvénytelenítheti az
adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó
meghatalmazottja, valamint az általa kijelölt személy.

� A megrendelés meghiúsulása esetén az EKAER számot – a 15
napos érvényességi ideje alatt – érvénytelenítheti az adózó, az
adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja,
valamint az általa erre kijelölt személy.
{R. 15. § (8)-(9)}.
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK I.

Címzett:
� a terméknek az EU más tagállamából belföldre irányuló beszerzését

(EU-HU) megvalósító általános forgalmi adó alanya;
� a terméknek az EU más tagállamából Mo. területére irányuló (EU-HU)

beszerzésétől eltérő egyéb célból történő behozatala esetén a
terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet,
kivéve a végfelhasználót;

� belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő (HU-HU) közúti
fuvarozással járó termékértékesítés esetén a termék beszerzését
megvalósító általános forgalmi adó alanya;

� a terméknek Mo. területéről az EU más tagállamába irányuló
értékesítése (HU-EU) esetén a terméket beszerző személy, szervezet,
értékesítéstől eltérő egyéb célból történő kivitel esetén a terméket
átvevő személy, szervezet;

� kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a
kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán
jogszerűen használó adózó, amennyiben ezen adózó nem azonos a
fenti személlyel, szervezettel
{R. 2. § 4. pont}.
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK II.

Feladó:
� a terméknek belföldről az EU más tagállamába irányuló

értékesítését (HU-EU) megvalósító általános forgalmi adó
alanya vagy az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése
érdekében a belföldön nyilvántartásba nem vett adózó helyett
eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője;

� a terméknek belföldről az EU más tagállamában található átvételi
címre (HU-EU) értékesítéstől eltérő egyéb célú kivitel esetén az
az áfa-alany, akinek (amelynek) az érdekében a termék egyéb
célú kivitele megvalósul;

� a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő (HU-HU)
közúti fuvarozással járó termék értékesítését megvalósító
általános forgalmi adóalany;

� a terméknek az EU más tagállamából belföldre (EU-HU) irányuló
értékesítését megvalósító áfa-alany, értékesítéstől eltérő egyéb
célból történő behozatal esetén az a személy, szervezet, akinek
(amelynek) az érdekében a termék belföldre történő továbbítása
megvalósul {R. 2. § 6. pont}.

20



ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK III.

Felrakodás címe:
�a termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműre történő felrakodás

helyének pontos címe (ország/irányítószám, település neve, közterület neve és
jellege, házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó
rendszer (GPS) koordináta);

�az EU más tagállamában történő felrakodás esetén a feladó által rendelkezésre
bocsátott címadat;

�az EU más tagállamában található feladási címről Mo. területén található kirakodási
(átvételi) címre irányuló (EU-HU) kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a
közúti fuvarozást végző gépjárműre történő felrakodás helyének címe {R. 2. § 7.
pont}.

Kirakodás (átvétel) címe:
�a termékegység közúti fuvarozásához használt gépjárműről történő kirakodás

helyének pontos címe (ország/irányítószám, település neve, közterület neve és
jellege, házszám, ennek hiányában helyrajzi szám, vagy globális helymeghatározó
rendszer (GPS) koordináta);

�az EU más tagállamában történő kirakodás esetén a címzett (átvevő) által
rendelkezésre bocsátott címadat;

�Mo. területén található feladási címről az EU más tagállamába található kirakodási
(átvételi) címre irányuló (HU-EU) kombinált (intermodális) fuvarozás esetén, a
közúti fuvarozást végző gépjárműről történő kirakodás helyének címe
{R. 2. § 10. pont}. 21



A BEJELENTÉSI SZABÁLYOK  (EU → HU) I.

� Közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú behozatal
esetén bejelentésre kötelezett: a címzett!!!

� A bejelentendő adatok köre:
� feladó adatai (név, adóazonosító szám);
� felrakodás címe;
� címzett adatai (név, adóazonosító szám);
� kirakodás (átvétel) címe;
� kockázatos termék esetén a kirakodási címen található ingatlant jogszerűen használó adózó

adatai (név, adóazonosító szám);
� az EKAER számhoz tartozó termék(ek):

� általános (kereskedelmi) megnevezése;

� vámtarifaszáma (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig);

� az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban;

� veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító szám (UN szám);

� adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma;

� a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: termékértékesítés, termékbeszerzés,
bérmunka, egyéb cél;

� kizárólag kockázatos termék esetében:
� ha a közúti fuvarozás indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés az adó nélküli ellenérték,

� egyéb célú közúti fuvarozás esetén az adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára,
ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték.

� kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.
� Fenti adatokat legkésőbb a belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig kell

bejelenteni!
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A bejelentési szabályok  (EU → HU) II.

� A termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, de legalább azon gépjármű(vek)
forgalmi rendszáma(i), amellyel a belföldi útszakaszon történik a fuvarozás - >>> az EKAER szám
igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának
megkezdéséig kell bejelenteni!

� a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja, több belföldi
kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja ->>> a
kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a kirakodási (átvételi) címre érkezését követő 3.
munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül kell bejelenteni!

� Az EKAER számot a bejelentésre kötelezett a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának
megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja;

� A termék fuvarozásának megkezdéséig a módosítás indokának megadásával módosíthatók:
� az EKAER számhoz tartozó termék általános megnevezése,
� vámtarifaszáma,
� vagy további vámtarifaszámmal azonosított tételsor tüntethető fel.

� A fuvarozás megkezdését követően a kirakodási (átvételi) helyre érkezés bejelentéséig a módosítás
indokának megadásával módosíthatóak:
� bruttó tömeg;
� kizárólag kockázatos termék esetében az adó nélküli ellenérték, az adó nélküli beszerzési ár vagy az adó

nélküli előállítási érték;
� a forgalmi rendszám(ok).

� A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az
állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós
adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

� A bruttó tömeg és az érték tekintetében valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges adattól legfeljebb
10 százalékban tér el.
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A BEJELENTÉSI SZABÁLYOK  (HU → EU) I.

� Belföldi feladási címről az EU más tagállamában található átvételi címre, értékesítés céljából vagy egyéb célból
történő közúti fuvarozás esetén bejelentésre kötelezett: a feladó !!!

� A bejelentendő adatok köre:
� feladó adatai (név, adóazonosító szám);
� felrakodás címe;
� címzett adatai (név, adóazonosító szám);
� kirakodás (átvétel) címe;
� kockázatos termék esetén a kirakodási címen található ingatlant jogszerűen használó vállalkozás adatai

(név, adóazonosító szám);
� az EKAER számhoz tartozó termék(ek):

� általános (kereskedelmi) megnevezése;
� vámtarifaszáma (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig);
� az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban;
� veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító szám (UN szám);
� adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék

adózónál használt cikkszáma;
� a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb

cél;
� kizárólag kockázatos termék esetében:

� ha a közúti fuvarozás indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés az adó nélküli ellenérték,
� egyéb célú közúti fuvarozás esetén az adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó

nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték.
� kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.

� Fenti adatokat legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig kell bejelenteni! 24



A BEJELENTÉSI SZABÁLYOK  (HU → EU) II.

� A termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma,
->>> az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék
fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni!

� a fuvarozás megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első
belföldi felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontja ->>> a termék
fuvarozásának megkezdésekor kell bejelenteni!

� Az EKAER számot a bejelentésre kötelezett a termék fuvarozásának megkezdése előtt a
fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja;

� A termék fuvarozásának megkezdéséig a módosítás indokának megadásával módosíthatók:
� az EKAER számhoz tartozó termék általános megnevezése,
� vámtarifaszáma,
� vagy további vámtarifaszámmal azonosított tételsor tüntethető fel.

� A módosítás indokának megadásával az alábbi adatok módosíthatóak:
� bruttó tömeg;
� kizárólag kockázatos termék esetében az adó nélküli ellenérték, az adó nélküli beszerzési

ár vagy az adó nélküli előállítási érték;
� a forgalmi rendszám(ok).

� A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell
jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám
alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik
felelősséggel.

� A bruttó tömeg és az érték tekintetében valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges
adattól legfeljebb 10 százalékban tér el. 25



A BEJELENTÉSI SZABÁLYOK  (HU → HU) I.

� Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termékértékesítés esetén bejelentésre kötelezett: a
feladó !!!

� Ha a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli ->>> 2015.
április 1-jén lép hatályba!!!

� Ha a terméket egymást követően többször értékesítik úgy, hogy azt csak egy alkalommal fuvarozzák el közúton, azt a feladót
terheli a bejelentési kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja. Amennyiben a terméket olyan adózó
fuvarozza vagy fuvaroztatja el, aki (amely) ezen értékesítések láncolatában címzett és egyúttal feladó, úgy kell tekinteni, mint aki
(amely) a termék fuvarozását vagy fuvaroztatását feladóként végzi. [R. 3.§ (3) bek.]

� A bejelentendő adatok köre:

� feladó adatai (név, adóazonosító szám);

� felrakodás címe;

� címzett adatai (név, adóazonosító szám);

� kirakodás (átvétel) címe;

� kockázatos termék esetén a kirakodási címen található ingatlant jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító
szám);

� az EKAER számhoz tartozó termék(ek):
� általános (kereskedelmi) megnevezése;
� vámtarifaszáma (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig);
� az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban;
� veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító szám (UN szám);
� adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt

cikkszáma;
� a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél;

� kizárólag kockázatos termék esetében:

� ha a közúti fuvarozás indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés az adó nélküli ellenérték,

� egyéb célú közúti fuvarozás esetén az adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli
beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték.

� kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.

� Fenti adatokat legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig kell bejelenteni! 26



A BEJELENTÉSI SZABÁLYOK  (HU → HU) II.

� A közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma
->>>> az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék fuvarozásának
megkezdéséig kell bejelenteni!

� a kirakodási (átvételi) címre érkezés időpontja, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban
utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezés időpontja ->>> a kirakodási (átvételi) címre érkezéskor, de
legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő 3. munkanapon, de
az EKAER szám érvényességi idején belül kell bejelenteni!

� Az EKAER számot a bejelentésre kötelezett a termék fuvarozásának megkezdése előtt a fuvarozást
végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja;

� A termék fuvarozásának megkezdéséig a módosítás indokának megadásával módosíthatók:
� az EKAER számhoz tartozó termék általános megnevezése,
� vámtarifaszáma,
� vagy további vámtarifaszámmal azonosított tételsor tüntethető fel.

� a kirakodási (átvételi) helyre érkezés bejelentéséig a módosítás indokának megadásával az alábbi
adatok módosíthatóak:
� bruttó tömeg;
� kizárólag kockázatos termék esetében az adó nélküli ellenérték, az adó nélküli beszerzési ár vagy az adó

nélküli előállítási érték;
� a forgalmi rendszám(ok).

� A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az
állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós
adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

� A bruttó tömeg és az érték tekintetében valós adatnak minősül az is, ha az a tényleges adattól
legfeljebb 10 százalékban tér el.

27



SPECIÁLIS BEJELENTÉSI SZABÁLYOK I. 

�Egyszerűsített adattartalmú bejelentésre jogosultak:
�az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek

esetében egyszerűsített adattartalmú bejelentésre jogosult az az adózó {R.
6. § (2) szerinti adózó}, akinek (amelynek):
� a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétel az

50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó
nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta és

� szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és
� a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

�az egyetemes postai szolgáltató = a Magyar Posta Zrt.
�A jogosultnak csak az alábbi adatokat kell bejelentenie:

� feladó adatai (név, adóazonosító szám);
� felrakodás címe;
�címzett adatai (név, adóazonosító szám);
�kirakodás (átvétel) címe;
�a gépjármű forgalmi rendszáma, az EU más tagállamából Mo.-ra irányuló

fuvarozás esetén legalább azon gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i),
felségjele(i), amellyel a belföldi útszakaszon történik a fuvarozás.

2015. április 1-jén lép hatályba!!!
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SPECIÁLIS BEJELENTÉSI SZABÁLYOK II. 

EKAER szám igénylése önkéntes alapon:

� Az állami adó- és vámhatóság az adózót nyilvántartásba veszi és
EKAER számot állapít meg a számára abban az esetben is, ha az
adózót nem terheli a bejelentési kötelezettség, azonban az
állami adó- és vámhatóság részére a 11–13. § szerinti adatokat
bejelenti.

� Az R. 6. § (2) szerinti adózó az EKAER szám megállapítása
érdekében nem kockázatos termékek esetében egyszerűsített
adattartalommal bejelentést tehet, amely alapján számára
EKAER számot állapítanak meg abban az esetben is, ha az adott
tevékenység egyébként nem bejelentés-köteles.

� amennyiben a fuvarozás nem jár termékértékesítéssel, feladónak
és címzettnek azt az általános forgalmi adóalanyt kell tekinteni,
akinek (amelynek) érdekében a terméket fuvarozzák {R. 10. §}.
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SPECIÁLIS SZABÁLYOK 
KOCKÁZATOS TERMÉKEK ESETÉN

� Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó kaphat,
amelyik:
� az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben nyilvántartott,

FELIR azonosító számmal rendelkezik ÉS
� Közösségen belüli termékbeszerzés vagy belföldre irányuló egyéb célú

behozatal esetén a 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet szerint a tevékenységét
első belföldi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként - ideértve
a bértárolási tevékenységet is - bejelentette, valamint az első belföldi
tárolási helyet bejelentette ÉS

� Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.
� Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó kaphat,

amelyik kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

� A kockázati biztosítékot
� belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a

Közösségen belüli termékbeszerzést (EU → HU), illetve
� az első belföldi általános forgalmi adóköteles - nem közvetlenül

végfelhasználó részére történő - termékértékesítést megvalósító adózó
köteles nyújtani (HU → HU).
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BIZTOSÍTÉKADÁSI KÖTELEZETTSÉG 
SZABÁLYAI I.

Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén:
� a biztosítéknak folyamatosan el kell érnie a bejelentés időpontjában

� a bejelentést megelőző (60) 45 napban (ideértve a bejelentés napját is)
teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre érkezés vagy
a fuvarozás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER
számokhoz tartozó kockázatos termékek, valamint a már megállapított és
még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek
együttes adó nélküli értékének 15 %-át!

� Első biztosítékadási kötelezettséggel járó tevékenység bejelentésekor a
bejelentéssel érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 %-át
kell biztosítékként nyújtani. Az első biztosítékadási kötelezettséggel járó
bejelentéstől számított 45. napig teljesítendő biztosítékadási kötelezettség
során a biztosíték összegét ki kell egészíteni az adott bejelentéssel
érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 %-ával.

� A biztosíték teljesítésének módja:
� elkülönített letéti számlára történő befizetés vagy
� az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett bankgarancia

útján.
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BIZTOSÍTÉKADÁSI KÖTELEZETTSÉG 
SZABÁLYAI II.

mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó, ha
1. szerepel a minősített adózói adatbázisban, vagy
2. legalább két éve működik ÉS

szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adózói adatbázisban (KOMA), ÉS

a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya
alatt.

A biztosíték adótartozásra történő elszámolása:

� Tartozás fennállása esetén a biztosíték összegét az állami adóhatóság
– havonta – a tartozásra elszámolhatja;

� Az elszámolásról az adózót értesíti;
� Amennyiben szükséges, a biztosíték összegét az adózónak ki kell

egészítenie!
� Az adózó folyamatosan tudja az EKAER felületen nyomon követni a

rendelkezésre álló biztosíték összegét.
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Biztosítékadási kötelezettség szabályai III.

� A biztosíték összegének visszautalása iránt az állami adó- és vámhatóság
intézkedik, illetve a garanciavállalás felmondásához hozzájárulását a
pénzintézet részére továbbítja:
� a cégnyilvántartásban szereplő adózó cégnyilvántartásból való törlése

esetén a cég volt tulajdonosai által előterjesztett kérelem alapján;
� az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenysége megszüntetése esetén a

magánszemély kérelme alapján;
� a kockázatos termék vonatkozásában a bejelentés-köteles tevékenység

megszüntetése esetén az adózó kérelme alapján, amely kérelemben
nyilatkozni kell arról, hogy a kérelem beérkezését megelőző 45 napban ilyen
tevékenységet az adózó nem folytatott;

� ha az adózó a biztosíték nyújtását követően megfelel a mentességi
feltételek valamelyikének, az adózó kérelme alapján.

� A biztosíték összegének csökkentése iránt az adózó kérelmet terjeszthet elő.
A biztosíték összege abban az esetben csökkenthető, ha a rendelkezésre álló
biztosíték 45 napon keresztül folyamatosan meghaladja a biztosítékra előírt
mértéket. Ebben az esetben a biztosíték összege az előírt mértékre
csökkenthető.
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A BIZTOSÍTÉKADÁSI KÖTELEZETTSÉG 

ÁTMENETI SZABÁLYAI

� kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-
től kellett nyújtani.

� A biztosíték összegének meghatározása során az annak
alapjául szolgáló időszakot 2015. március 1-jétől az első
biztosítékadással érintett bejelentés időpontjáig kell
számolni.

� Ha az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett
bejelentésre 2015. április 15-ét követően kerül sor, a
biztosíték összegének alapjául szolgáló időszakot az
általános szabályok alapján kell meghatározni.
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JOGKÖVETKEZMÉNYEK

� A bejelentés elmulasztása, továbbá hibásan, valótlan
adattartalommal vagy hiányosan történő teljesítése
esetén
� a termék igazolatlan eredetűnek minősül,
� áru értékének 40 %-áig terjedő mulasztási bírság

szabható ki! (Art. 172. § (19a) bekezdés).

� a termék – a romlandó áruk és az élő állatok kivételével – a
bírság összegének mértékéig akár le is foglalható, zár alá
vehető vagy adózó költségére megőrzésre elszállíttatható
(Art. 173. § (1) bekezdés).

� A rendelkezések 2015. március 1-jén lépnek hatályba!
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AZ ELLENŐRZÉST ÉRINTŐ, 
KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK

� Az adóhatóság nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi
mennyiségű termék fuvarozását végző személyt a termék
tulajdonosára, a termék eredetére vonatkozóan;

� Az ellenőrzési eljárás keretében a fuvarozó, a feladó és a címzett is
nyilatkozattételre kötelezhető a fuvarozott termék megnevezésről,
mennyiségéről, a szállítóeszköz megnevezéséről, rendszámáról, az
átvételről, a kirakodás címéről és az EAKER számról;

� Az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék
azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat (csomagzárat
vagy raktérzárat) alkalmazhat
� Amennyiben a termék fuvarozásában érintett áfa alany a

nyilatkozattételt megtagadja, valamint
� ha az előzetes kockázatkezelés, illetve
� a közúti ellenőrzés során kockázati tényezők merülnek fel!
{Art. 88. § (6); (6a) és (6b)}
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ELÉRHETŐSÉGEK, 
ÜGYFÉLI TÁMOGATÁSOK

Telefonon történő tájékoztatás:
NAV Általános Tájékoztató Rendszere:

06/40-42-42-42

Technikai segítség:
06/1-441-9644 (7*24 órában)

Tájékoztatás elektronikus úton:
webform:http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes
tárgy mező:

� „EKÁER informatikai problémák”
� „EKÁER jogértelmezési kérdések”
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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