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Mi az EKÁER?

Az EKÁER lehetővé teszi a Közösségi 
termékértékesítéssel vagy termékbeszerzéssel, 
valamint az első belföldi adóköteles 
termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj 
és egyéb kamerahálózat segítségével történő nyomon 
követését.

Az elektronikusan rögzített fuvarozási adatok alapján 
kockázatelemzéssel célzott ellenőrzést valamint 
komplex árumozgás- és árueredet-ellenőrzést lehetővé 
tevő rendszer. 



Regisztráció

Bejelentés az EKÁER internetes felületén lehetséges!
Az adózó vagy képviseletére jogosultja számára az 
EKÁER felületre történő belépéshez regisztráció 
szükséges. (Ügyfélkapus azonosítás!)

Olyan személy jogosult regisztrálni, aki a bejelentésre 
kötelezett képviseletére (pl. cégjogi szempontból) jogosult, 
vagyis az adózó vagy 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.



Másodlagos felhasználó

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

FONTOS!
A másodlagos hozzáférésekkel rendelkezők által tett 
bejelentések is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak 
minősülnek!



EKÁER szám

A bejelentési kötelezettség alá eső közúti szállítások 
kizárólag EKÁER szám birtokában végezhetők

EKÁER szám: a bejelentés alapján képzett azonosító 
szám, amely egy adott termékegységet azonosít, melyet

Ugyanazon megrendelő részére,
Egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri 
mozgása során)
Egy felrakodási helyről egy átvételi helyre

FONTOS!
Az EKÁER szám egy bejelentést (termékegységet) 
azonosít, amely többféle terméket is magában foglalhat!
Az EKÁER szám 15 napig érvényes!



Bejelentési kötelezettség

Főszabály: bejelentési kötelezettség terheli a közúti 
fuvarozással járó alábbi tevékenységeket:

az Európai Unió más tagállamából Magyarország 
területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú 
behozatalt, 
Magyarország területéről az Európai Unió más 
tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb 
célú kivitelt, valamint 
belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére 
történő első adóköteles termékértékesítést
A fuvarozónak nem kell EKÁER számot kérni, 
azonban a feladó/címzett az általa kért számot 
köteles a fuvarozóval közölni!
Vannak mennyiségre, értékre és gépjármű típusra 
vonatkozó szűkítő feltételek!!!



EKÁER szám az alábbi esetekben szükséges:



Kockázatos termékek és élelmiszerek

Kockázatos élelmiszerek
például:
Hús és húskészítmények
Tej, tejtermékek, tojás
Egyes gabonafélék stb.
Kockázatos termékek:
Ruházati termékek, 
lábbelik
Műtrágyák
Tűzifa stb.



Türelmi időszak

2015. január 1-jétől kötelezettsége van a feladónak 
illetve címzettnek, azonban a hibás vagy hiányzó 
bejelentés esetén a NAV nem szab ki mulasztási 
bírságot 2015. február 28-ig.
Az érintett gazdálkodókat a közúti ellenőrzéskor is 
tájékoztatják a NAV munkatársai több nyelvű 
szórólapokon
Kérdések és válaszok az ekaer.nav.gov.hu oldalon
Ügyféltájékoztatás telefonon



EKÁER

Ellenőrzések:
Szúrópróbaszerűen

Célzottan
Gyorsabban

www.ekaer.nav.gov.hu



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!

Tajti Tamás 
Vámközpont Kft.
Ügyvezető


