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Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
Jogszabályi háttér
 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E. §, 2015.
március 1-jétől hatályos 22/E. §, 88. § (6), (6a), (6b) bekezdései, a 172. §
(19a) bekezdése, 173. § (1) bekezdése. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszerrel összefüggő módosításáról szóló 2015. évi I. törvény)
[Kihirdetve: 2015.02.27. Magyar Közlöny 23. szám]
 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről
szóló 5/2015. NGM rendelet.
[Kihirdetve: 2015.02.27. Magyar Közlöny 23. szám]
 2015. január 1-jétől hatályos az Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos
termékek meghatározásáról rendelkező 51/2014. (XII. 31.) NGM
rendelet.
[Kihirdetve: 2014.12.31. Magyar Közlöny 2014. évi 188. szám]

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
Art. 22/E. §
(1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott termékértékesítést,
termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást kizárólag érvényes Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező
adózó folytathat.
(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri
rendelet által kockázatosnak minősített termékre vonatkozóan, e törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben meghatározott esetben akkor is, ha a terméket olyan
gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles.
(3) Az adózó a (2) bekezdés szerinti esetben, valamint akkor, ha az (1) bekezdés
szerinti tevékenységét e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet által
kockázatosnak minősített termékkel végzi, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri
rendeletben meghatározottak szerinti esetekben kockázati biztosítékot köteles
nyújtani.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
Art. 22/E. §
(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti tevékenység folytatása esetén az e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott módon az EKAER szám
megállapítása érdekében az állami adó- és vámhatóságnál be kell jelenteni a címzett
adatait (név, adóazonosító szám), a feladó adatait (név, adóazonosító szám) és az e
törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatokat.
(5) Az adózó (4) bekezdés szerinti bejelentése alapján az állami adó-és vámhatóság a
bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi és szerepelteti az EKAER-ben, valamint a
bejelentés alapján EKAER számot állapít meg az adózó számára. Az állami adó-és
vámhatóság azon, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben
meghatározott adózók számára is megállapítja az EKAER számot, akik nem tartoznak a
(4) bekezdés hatálya alá, azonban az ott meghatározott adatokat ugyanúgy bejelentik
az állami adó- és vámhatóságnak, mintha a (4) bekezdés hatálya alá tartoznának.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
Art. 22/E. §
(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott kötelezettséggel és az az alóli mentesüléssel
kapcsolatos szabályokat e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet határozza meg.
(7) Az adózó, vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az EKAER
elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót
igényel. A (4)-(5) bekezdés szerinti bejelentést az adózó vagy az a személy teljesítheti, aki
részére az adózó vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja az
EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és
ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt.
(8) A (7) bekezdés szerinti, az EKAER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges
felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az
adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.
(9) A (7) bekezdés szerinti, adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek
bejelentést, amíg az adózó, vagy annak törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja
az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
Átmeneti rendelkezések
 Kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-től kell nyújtani [Art. 208. §
(1) bekezdés].
 Az Art. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő
módosításáról szóló 2015. évi I. törvénnyel megállapított 22/E. § szerinti bejelentési
kötelezettségeket első alkalommal a 2015. március 1-jén és azt követően megkezdett
fuvarozások tekintetében kell teljesíteni.
 Az Art. 2015. február 28-án hatályos 22/E. §-át, 178. § 43–47. és 51. pontját, valamint 11.
számú mellékletét a 2015. március 1-jét megelőzően az állami adó- és vámhatóság által
megállapított EKAER számok tekintetében is alkalmazni kell.
 A szankciókra vonatkozó előírásokat 2015. március 1-jétől kell alkalmazni.
 Hatályát veszti az 50/2014. (XII.31.) NGM rendelet.
 Hatályát veszti az Art.:
1. 178. § 43-47. és 51. pontja,
2. 205. § (7)-(9) bekezdése, valamint
3. 11. számú melléklete.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM
rendelet
Hatálya kiterjed:
kiterjed:
 az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban:
EKAER) bejelentésre kötelezett tevékenységek megállapítására,
 az EKAER bejelentésre kötelezettek és a bejelentendő adatok körére,
 az EKAER elektronikus felületén történő bejelentési, változásbejelentési
kötelezettség teljesítésére,
 az EKAER szám megállapításának rendjére,
 a kockázati biztosíték nyújtásával és mértékének folyamatos meghatározásával
kapcsolatos szabályokra,
 pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által
vállalt, az EKAER keretében elfogadható garanciaszerződéssel kapcsolatos
szabályokra.

KÖZÚTI FUVAROZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG 1.
Útdíjköteles gépjárművel végzett,közúti fuvarozással járó
1.

az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli
termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,

2.

belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést
vagy egyéb célú kivitelt,

3. belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános
forgalmi adóköteles termékértékesítést
(a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) kizárólag
érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.
folytathat.

KÖZÚTI FUVAROZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG 2.
 Az 1-2. pontok esetében az „egyéb cél” alatt:
- a bérmunka céljából történő fuvarozást is érteni kell, valamint
- a saját tulajdonban lévő termék belföldről másik tagállamba, illetve másik
tagállamból belföldre történő mozgatása (vagyonáthelyezés) az áfa
kötelezettség szempontjából termékértékesítésként, illetve beszerzésként
kezelendő, így ezeket a tényállásokat is bejelentési kötelezettség terheli.
 A 3. pont szerinti belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő
első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés:
termékértékesítés: olyan termékek
értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából,
harmadik országból történő beszerzést, vagy belföldi saját előállítást,
létrehozást követően először értékesít fuvarozással egybekötötten belföldi
rendeltetési helyre úgy, hogy az értékesítés általános forgalmi adó köteles.
 Első adóköteles értékesítésnek tekintendő továbbá:
továbbá: a bérmunkával (
bérgyártás keretében ) létrehozott termékértékesítés belföldre, nem
végfelhasználó felé történő értékesítése. (Termékértékesítés: ÁFA tv szerinti )

KÖZÚTI FUVAROZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG 3.
 Nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez
kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs
felár illeti meg.
 Első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi
adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem.
 De:
De: Ha az alanyi adómentes/kompenzáció feláras adózótól vett terméket
továbbértékesíti egy áfás adózó, és az értékesítés fuvarozással jár,
jár akkor ez
utóbbi értékesítés első adóköteles értékesítésnek minősül az EKAER bejelentés
szempontjából.
 A fordított adózás nem mentesíti a bejelentési kötelezettséget (útdíj kötelesnél)!
 Végfelhasználó:
Végfelhasználó:
a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben
magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

KÖZÚTI FUVAROZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG 4.
 A közúti fuvarozással járó tevékenységnek minősülést nem befolyásolja,
befolyásolja hogy a
közúti fuvarozást a terméket értékesítő, a terméket beszerző, az egyéb célú
behozatalt, egyéb célú kivitelt megvalósító személy, szervezet vagy
bármelyikük megbízásából más végzi.
 Láncértékesítés:
Láncértékesítés:
Belföld-belföld viszonylatban, amennyiben a terméket egymást követően
többször értékesítik úgy, hogy azt csak egy alkalommal fuvarozzák el közúton,
közúton
a bejelentési kötelezettséget arra a termékértékesítésre kell alkalmazni, amely
során a terméket elfuvarozzák.(Mezőgazdaság!)
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.

KÖZÚTI FUVAROZÁSSAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG 5.
 Amennyiben a terméket a termelő külön jogszabály szerinti elismert termelői
csoporton, termelői szervezeten keresztül értékesíti, vagy a terméket a
kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartásában szereplő
Integrátor szervezet részére értékesíti, az EKAER bejelentést a termelői
csoport, termelői szervezet, vagy a kormányhivatal földművelésügyi
igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet által történő
termékértékesítésre kell alkalmazni.
 Az EKAER bejelentési kötelezettség kockázatos termékek esetében akkor is
fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíj köteles,
köteles
és egy fuvarozás keretében ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére
fuvarozott termékek bruttó tömege az 500 kgkg-ot vagy azok adó nélküli
ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.
 A belföld-belföld relációban teljesülő közúti fuvarozás során, ha a nem
kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja el, akkor az adatok
bejelentésére a vevő (címzett) kötelezett. (2015.04.01.-től)

Mentességek a bejelentési kötelezettség alól 1.
Mentes a bejelentési kötelezettség alól:
• a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az
Országgyűlési Őrség gépjárművel,
• a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi
fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárművével, 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,
nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat
szállító gépjárművel
végzett közúti fuvarozással járó tevékenység.

Mentességek a bejelentési kötelezettség alól 2.
Mentes a bejelentési kötelezettség alól a bejelentésre kötelezett adózó az alábbi
termékek tekintetében:
a)

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,

b) a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék,
c) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék,
d) a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles
termék,

Mentességek a bejelentési kötelezettség alól 3.
e) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1.
pontja szerinti anyagok,
f) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott
termék,
g) 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 azok együttes
adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg,
h) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles
gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha
azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli
ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

A bejelentési kötelezettség általános szabályai 1.
EKAER ELEKTRONIKUS FELÜLET
 Regisztráció útján elérhető adatelérési felület.
 A bejelentés teljesítése az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
(a továbbiakban: EKAER) elnevezésű elektronikus rendszeren keresztül történik.
(elérhetőség: http://ekaer.nav.gov.hu)
 A bejelentést a közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatban kell
teljesíteni, az EKAER minden egyes ilyen tevékenységhez azonosító számot
(EKAER számot) állapít meg.
 Az EKAER szám: egy adott termékegységet azonosít, 15 napig érvényes, ez idő
alatt kell bejelenteni – útiránytól függően – az átvételi helyre érkezés, illetve a
fuvarozás megkezdésének időpontját, mellyel az EKAER szám „lezárt”
státuszba kerül.

A bejelentési kötelezettség általános szabályai 2.
Címzett:
a) a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország (belföld)
irányuló beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya,

területére

b) a terméknek az Európai Unió más tagállamából belföld területére irányuló beszerzésétől
eltérő egyéb célból történő behozatala esetén a terméket a kirakodási (átvételi) helyen
átvevő személy, szervezet, kivéve a végfelhasználót,
c) belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó
termékértékesítés esetén a termék beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya,
d) a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítése esetén a
terméket beszerző személy, szervezet, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő kivitel
esetén a terméket átvevő személy, szervezet,
e) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen
található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó adózó, amennyiben
ezen adózó nem azonos az a)–d) pontokban meghatározott személlyel, szervezettel.

A bejelentési kötelezettség általános szabályai 3.
3.
Feladó:
a) a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló értékesítését
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,
b) a terméknek belföldről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre
értékesítéstől eltérő egyéb célú kivitel esetén az az általános forgalmi adóalany, akinek
érdekében a termék egyéb célú kivitele megvalósul,
c) a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó termék
értékesítését megvalósító általános forgalmi adóalany,
d) a terméknek az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló értékesítését
megvalósító általános forgalmi adó alanya, értékesítéstől eltérő egyéb célból történő
behozatal esetén az a személy, szervezet, akinek az érdekében a termék belföldre történő
továbbítása megvalósul.

A bejelentési kötelezettség általános szabályai 4.
 A bejelentési kötelezettség a közúti fuvarozás keretében történő
szállításra terjed ki, azaz nem terheli bejelentési kötelezettség az adózót,
ha ettől eltérő módon, például kizárólag vasúton, vízen, levegőben
fuvaroztat.
 Amennyiben ugyanaz a szállítás „többféle” járművel, azaz például
vasúton és közúton is történik, ebben az esetben a szállítás közúti

szakaszára vonatkozik
szállítások ).

a

bejelentési

kötelezettség

(intermodális

 Az elektronikus felületen akkor is forintban kell megadni az értéket, ha a
termék értékét eredetileg nem forintban határozták meg, a forintra
történő átszámítás a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB
hivatalos devizaárfolyamon történik.
 Olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos
devizaárfolyam–lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott
árfolyamon kell forintra átszámítani.

A bejelentési kötelezettség általános szabályai 5.
Önkéntes bejelentés
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 bejelentési kötelezettség, azonban az állami
adó- és vámhatóság részére az adatokat bejelenti.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
EU→M.o
EU M.o.
M.o. (1)
Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország
területén található átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén:
 a bejelentésre a címzett kötelezett (termékbeszerzés, egyéb célú behozatal esetén
is)!

Bejelentendő adatok:
adatok:
 feladó adatai (név, adóazonosító szám),
 felrakodás címe,
 címzett adatai (név, adóazonosító szám)/kockázatos termék belföldre irányuló
közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet
kapcsán jogszerűen használó adózó adatai (név, adóazonosító szám);
 kirakodás (átvétel) címe,
 az EKAER számhoz tartozó termék(ek) adatai,
 a termék közúti fuvarozásának indoka,

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
EU→M.o
EU M.o.
M.o. (2)
 kockázatos termék esetében, amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka
termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez
(tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték,
ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az
egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy
az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az
adó nélküli előállítási érték,
 a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, az Európai
Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon
gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i),
rendszáma(i amellyel a belföldi útszakaszon történik a
fuvarozás,
 az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás,
valamint belföldi feladási címről belföldi kirakodási címre történő fuvarozás esetén
a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének
időpontja, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási
(átvételi) címre érkezésének időpontja,
 kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
EU→M.o
EU M.o.
M.o. (3)
 Az EKAER szám megállapítása érdekében a rendszámadat (és az átvételi
címre érkezés napjának) bejelentése nem szükséges.
 A többi adatot a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának
megkezdéséig,
 a rendszámot az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a
termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig,
 az érkezés időpontját a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre
érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre
érkezését követő harmadik munkanapon.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
EU→M.o
EU M.o.
M.o. (4)
A bejelentett adatok módosítása

Változás esetén módosítani lehet a fuvarozás megkezdéséig:
megkezdéséig
- a termék megnevezését
- vámtarifaszámát
- további vámtarifaszámmal azonosított tételsort lehet feltüntetni.
A termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig módosítható:
-

a bruttó tömeg,
kockázatos termék ellenértéke,
rendszám.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→EU (1)
Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában
található átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén:
 a bejelentésre a feladó kötelezett (termékértékesítés, egyéb célú kivitel esetén is)!
Bejelentendő adatok:
adatok:







feladó adatai (név, adóazonosító szám),
felrakodás címe,
címzett adatai (név, adóazonosító szám),
kirakodás (átvétel) címe,
az EKAER számhoz tartozó termék(ek) adatai,
a termék közúti fuvarozásának indoka,

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→EU (2)
 kockázatos termék esetében, amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka
termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez)
tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes
termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz
hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli
előállítási érték,
 a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, az Európai Unió
más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon gépjármű(vek)
forgalmi rendszáma(i), amellyel a belföldi útszakaszon történik a fuvarozás,
 belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a fuvarozás
megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első belföldi
felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontja,
 kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→EU (3)
 Az EKAER szám megállapítása érdekében a rendszámadatot, és a fuvarozás
megkezdésének időpontját nem szükséges bejelenteni.
 A többi adatot a termék fuvarozásának megkezdéséig,


a rendszámot az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék
fuvarozásának megkezdéséig,



a fuvarozás megkezdésének időpontját a termék fuvarozásának megkezdésekor

kell bejelenteni.
bejelenteni.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→EU (4)
A bejelentett adatok módosítása
Változás esetén módosítani lehet a fuvarozás megkezdéséig:
megkezdéséig
- a termék megnevezését
- vámtarifaszámát
- további vámtarifaszámmal azonosított tételsort lehet feltüntetni.

Az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható:
módosítható
-

a bruttó tömeg,
kockázatos termék ellenértéke,
rendszám.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→M.o. (1)
Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén:
 a bejelentésre a feladó kötelezett!
A feladó köteles bejelenteni:
 feladó adatai (név, adóazonosító szám),
 felrakodás címe,
 címzett adatai (név, adóazonosító szám), / kockázatos termék belföldre irányuló közúti
fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán
jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e
vállalkozás nem azonos a címzettel,
 kirakodás (átvétel) címe,
 az EKAER számhoz tartozó termék(ek) adatai,

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→M.o. (2)
 kockázatos termék esetében, amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka
termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez)
tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes
termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz
hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli
előállítási érték,
 a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma,
 belföldi feladási címről belföldi kirakodási címre történő fuvarozás esetén a termék
fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontja, több
belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre
érkezésének időpontja,
 kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése.
A fuvarozás megkezdésének időpontját nem kell bejelenteni!

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→M.o. (3)
 Az EKAER szám megállapítása érdekében
időpontjának) bejelentése nem szükséges.

a

rendszámadat

(átvétel

 A többi adatot legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig,
 a rendszámot az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék
fuvarozásának megkezdéséig,
 a kirakodási helyre érkezés időpontját a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre
érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre
érkezését követő harmadik munkanapon

szükséges bejelenteni.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→M.o. (4)
A bejelentett adatok módosítása
Változás esetén módosítani lehet a fuvarozás megkezdéséig:
megkezdéséig
- a termék megnevezését
- vámtarifaszámát
- további vámtarifaszámmal azonosított tételsort lehet feltüntetni.

A termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig módosítható:
módosítható:
-

a bruttó tömeg,
kockázatos termék ellenértéke,
rendszám.

A bejelentésre kötelezettek, a bejelentendő adatok köre
M.o.
M.o.→M.o. (5)
2015. 04.0104.01-től
 Ha a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, a
bejelentési kötelezettség a címzettet terheli.
 Ha a terméket egymást követően többször értékesítik úgy, hogy azt csak egy
alkalommal fuvarozzák el közúton, akkor azt a címzettet terheli a bejelentési
kötelezettség, aki (amely) a terméket elfuvarozza vagy elfuvaroztatja.

Az EKAER szám megállapításának rendje 1.
 Az EKAER szám azt a termékegységet (rakományt) jelöli,
jelöli melyet
– egy feladótól,
– egy címzett részére,
– egy gépjárművel fuvaroznak,
– a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során.
 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,
 akkor is, ha a fuvarozás 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.
 Gépjármű fogalma:
fogalma: (Art.
(Art. értelmező rendelkezése)

Az EKAER szám megállapításának rendje 2.
 Egy EKAER számhoz több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajta és több
terméktétel tartozhat. (vtsz 4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8
számjegyig)
 Az EKAER számot a bejelentésre kötelezett köteles a fuvarozást végző vagy
azt szervező rendelkezésére bocsátani annak érdekében.
A „rendelkezésre bocsátásnak” nincs kötött formája, az a fuvarozóval
való – bármely módon történő – közléssel (nem csak írásban)
valósulhat meg.

Az EKAER szám megállapításának rendje 3.
2015. 06.0106.01-től
 Egy EKAER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel
a) egy feladó több felrakodási címéről,
b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére,
történik a közúti fuvarozás.
Ha egy feladó több felrakodási címről végez közúti fuvarozást:
 az Európai Unió más tagállamából belföldi kirakodási (átvételi) címre történő
közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban utolsó felrakodási címet kell
bejelenteni,
 belföldi feladási címről belföldi vagy az Európai Unió más tagállamában
található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi
felrakodási címet be kell jelenteni.

Az EKAER szám megállapításának rendje 4.
2015. 06.0106.01-től
Ha egy címzett több kirakodási (átvételi) címre végez közúti fuvarozást:
 belföldről az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi)
címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban első kirakodási
(átvételi) címet kell bejelenteni,
 az Európai Unió más tagállamából vagy belföldi feladási címről belföldi
kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi
kirakodási (átvételi) címet be kell jelenteni.

Az egyszerűsített adattartalmú bejelentés 1.
2015.04.012015.04.01-től
Az a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, akinek:
akinek:
a) a bejelentés évét megelőző második adóévben
aa) az általa összeállított egyedi beszámolóban vagy
ab) azon számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóban, amibe
bevonták,
kimutatott éves nettó árbevétel az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet
értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta
és
b) szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói
adatbázisban, valamint
c) az EKAER bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult
egyszerűsített adattartalommal bejelentést tenni.
 Az EKAER szám megállapítása érdekében egyszerűsített adattartalommal történő
bejelentést tehet továbbá az egyetemes postai szolgáltató.

Az egyszerűsített adattartalmú bejelentés 2.
2015.04.012015.04.01-től
Egyszerűsített adattartalmú bejelentés esetén az adózónak:
 feladó adatai,
 címzett adatai,
 rendszám
adatokat kell bejelentenie.
Önkéntes bejelentés esetén is egyszerűsített adattartalommal tesz bejelentést
az egyszerűsített adattartalmú bejelentésre jogosult.

Az egyedi mentesség szabályai 1.
Az
egyszerűsített
adattartalmú
bejelentésre
jogosult
adózó
gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel kérheti (egyedi mentesítés):
 meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím
közötti,
 legfeljebb 20 kilométeres,
 teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó
tevékenység mentesítését (a továbbiakban: útszakasz-mentesítés),
amennyiben 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.

Az egyedi mentesség szabályai 2.
A kérelemben meg kell jelölni:
a) annak a helynek az adatait, ahol a belföldi felrakodás és a belföldi kirakodás
történik:
aa) település megnevezése,
ab) közterület neve,
ac) házszám, ennek hiányában helyrajzi szám,
b) a közúti fuvarozáshoz használt mentesíteni kívánt útszakasz kezdő pontjának és
végpontjának kilométerszelvényeit, valamint az ott található közút számát,
ideértve az áthaladással érintett valamennyi útszakaszt, és
c) kimutatást, amely tartalmazza a kérelmet megelőző naptári évben a mentesítés
iránti kérelemben megjelölt útszakaszon végzett közúti szállítások számát és
gyakoriságát, és
d) minden egyéb olyan körülményt, mely a bejelentéssel járó aránytalan teher
fennállását igazolja.

Az egyedi mentesség szabályai 3.
 A kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokát alátámasztó dokumentumokat.
 Az egyedi mentesítést az állami adó- és vámhatóság határozatban engedélyezi,
amennyiben az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítást
nyer, hogy az Art. által előírt bejelentési kötelezettség oly mértékű aránytalan
terhet ró az adózóra, melynek teljesítése nem elvárható.
 Az egyedi mentesítésre vonatkozó határozat a jogerőre emelkedésétől
számított 1 évre szól, és tartalmazza a mentesített útszakasz kezdő és
végpontjának kilométerszelvényeit, valamint a mentesítéssel érintett közút
számát is.

A bejelentés, változásbejelentés szabályai 1.
 A bejelentésre kötelezett és a bejelentésre jogosult adózó (törvényes
képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület
eléréséhez felhasználónevet és jelszót igényel.
 A bejelentést az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó
meghatalmazottja helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó,
az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja az Art.
szabályai szerint az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges
felhasználónevet és jelszót igényelt.
 Az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott EKAER számhoz
kapcsolódóan kizárólag a módosítható adatok együttes vagy külön-külön
történő módosítására jogosultak, illetve kizárólag a rendszám adatot
jelenthetik be vagy módosíthatják.

A bejelentés, változásbejelentés szabályai 2.
 Az EKAER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges
felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi
bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.
 Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek
bejelentést, amíg az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja)
az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó
jogosultságukat.
 Az EKAER szám 15 napos érvényességi ideje alatt lehetőség van az EKAER
szám adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) vagy a teljes
körű adat bejelentési joggal rendelkező személy általi érvénytelenítésére.
Április 1-ig: megrendelés meghiúsulása
Április 1-jétől: az érvénytelenítés indokának megadásával
 Az EKAER szám érvényességi ideje nem hosszabbítható meg, annak lejártát
követően új számot kell igényelni.

Adatbiztonság és tájékoztatás
Az elektronikus rendszer üzemzavara
 Ha az EKAER elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és
vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak
kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé
honlapján.
 Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszerének karbantartás
miatti leállítását megelőzően, a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg
tájékoztatást tesz közzé honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható
kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban
érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről.
 Ha az EKAER elektronikus felület üzemzavar vagy karbantartás miatt, vagy
az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a bejelentés
elmulasztása miatt az adózó nem szankcionálható és a bejelentéseket az
akadály megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni.

Jogkövetkezmény 1.
Art.
Art. 172.
172. § (19a)
19a) bekezdés:
bekezdés:

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése során
megállapítja, hogy:
 az adózó a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tett
eleget a 22/E. § (1)–(4) bekezdése szerinti kötelezettségnek,
kötelezettségnek illetve
 a bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan
teljesíti,

úgy
a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és az
állami adó- és vámhatóság az adózó terhére az igazolatlan eredetű áru értékének
40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

Jogkövetkezmény 2.
Art.
Art. 173.
173. § (1) bekezdés:
bekezdés:

 Az EKAER rendszerbe történő bejelentési kötelezettség nem teljesítése, hibás,
valótlan adattartalommal vagy hiányosan való teljesítése esetén kiszabott
mulasztási bírság szankcióval összefüggésben az Art. előírja, hogy ebben az
esetben – az igazolatlan eredetűnek minősülő – fuvarozott termék a romlandó
áru és az élő állatok kivételével a bírság összegének mértékéig annak
biztosítékaként lefoglalható, melyről az állami adó- és vámhatóság a bírságot
kiszabó határozatban rendelkezik.
rendelkezik
 A mulasztási bírság kiszabásáról hozott határozat a jelen lévő adózóval vagy
annak képviselőjével, meghatalmazottjával, alkalmazottjával közlésre kerül, és
a határozat a közlés időpontjától kezdve fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
 A lefoglalásról jegyzőkönyv készül, a lefoglalt ingóság zár alá vehető vagy az
adózó költségére elszállíttatható.
elszállíttatható

A bejelentés szabályai kockázatos termék esetén
Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER
számot az állami adó- és vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy
amely:
a) a kockázatos élelmiszerek tekintetében
aa) az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben nyilvántartott FELIR
azonosító számmal rendelkezik,
ab) Közösségen belüli termékbeszerzés vagy belföldre irányuló egyéb célú
behozatal esetén az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos
adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségéről szóló VM rendelet előírásai
szerint a tevékenységét első belföldi tárolási helyet üzemeltető élelmiszervállalkozóként - ideértve a bértárolási tevékenységet is - bejelentette, valamint az
első belföldi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet
előírásai szerint az első belföldi tárolási hely bejelentésének eleget tett, és
ac) ezen szakasz szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette,
b) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kockázatos termékek tekintetében
ezen szakasz szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 1.
 Abban az esetben merül fel biztosítékadási kötelezettség, amennyiben az
adózó az adott ügylet vonatkozásában:
→ Közösségen belüli termékbeszerzőnek vagy
→ első belföldi általános forgalmi adóköteles nem végfelhasználó részére
történő termékértékesítőnek minősül.
 Önkéntes bejelentés esetén nem kell biztosítékot nyújtani.
 A biztosíték fedezetként szolgál.
 A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie
 a bejelentés időpontjában
a bejelentést megelőző 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 százalékát.
százalékát.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 2.
 Az adózó - szükség esetén, a folyamatosan megállapított kockázatos termék
érték adatok alapján - kiegészíti a biztosítékot a megfelelő mértékre.
 Az elektronikus felületen lekérdezhető a biztosíték aktuális egyenlege (cég

képviselője, állandó meghatalmazottja, másodlagos felhasználó).
 Amennyiben a törvényben meghatározott mértékben nem áll rendelkezésre
kockázati biztosíték, az adózó bejelentést nem teljesíthet, azaz EKAER szám
megállapítását nem kérheti!
 Hibaüzenet!

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 3.
3.
 Ha az adózó a biztosíték összegét az elkülönített letéti számlára történő

átutalással teljesíti, úgy a banki munkanap záró időpontjáig benyújtott
fizetési megbízásban szereplő összeget a fizetési megbízás teljesítése esetén
az állami adó- és vámhatóság legkésőbb a következő banki munkanapon
figyelembe veszi.

 Banki munkanap: a pénzforgalmi szolgáltató fizetési művelet teljesítése

céljából történő nyitva tartása.

 Biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-én kellett nyújtani.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 4.
 A biztosíték összegének meghatározása során az annak alapjául szolgáló
időszakot 2015. március 1-jétől az első biztosítékadással érintett bejelentés
időpontjáig kell számolni.
A március 1. és a bejelentés időpontja (pl.
(pl. március 11.
11.) közötti időszakban
megtett bejelentés(ek) alapja(i) a kockázati biztosíték számításának.
 Ha az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett bejelentésre 2015. április
15-ét követően kerül sor, a biztosíték összegének alapjául szolgáló időszakot
a főszabály alapján kell meghatározni.
 Az adószámot fel kell tüntetni a közlemény rovatban.
 Megfizetettnek minősül, amikor a letéti számlán az összeget jóváírják.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 5.
5.
 A biztosíték teljesítésének módja:
módja befizetés és/vagy garancia.
● Befizetés: letéti számlára
Letéti számla száma: 10032000-01601202
Adónem-kód: 404
● Garancia: az állami adóhatóság jogszabályi feltételeknek
megfelelő garanciát nyilvántartásba veszi.
 A biztosíték adótartozásra történő elszámolása :
 tartozás fennállása esetén a biztosíték összegét az állami
adóhatóság – havonta – a tartozásra elszámolhatja.
 a nettó pótlékszámításnál nem lehet figyelembe venni.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 6.
TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
 A kockázati biztosíték elszámolásának megelőzése érdekében minden
hónapban - első esetben 2015. március 20-án - tájékoztató levélben hívja fel az
adóhatóság az állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított
adótartozással rendelkező, kockázati biztosítékot nyújtott adózó figyelmét arra,
hogy amennyiben nem rendezi adótartozását, akkor a Rendelet 16. § (10)
bekezdése alapján a kockázati biztosíték elszámolása várható.
 A tájékoztató levelet az adózó elektronikus tárhelyére helyezi el az adóhatóság,
tekintettel arra, hogy az elszámoláskor is az elektronikus tárhelyére szükséges
az értesítést megküldeni.

 A tájékoztatás valamennyi, az elkülönített letéti számlára befizetést
teljesített, valamint garanciát nyújtott, de tartozással rendelkező adózót
érinti.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 7.
A BIZTOSÍTÉK/GARANCIA BEVÁLTÁSA
Az adóhatóság minden hónap végét megelőző 5 napon belül felülvizsgálja az
adóalanyok nettó egyenlegét.
Tartozás esetén az átvezetésről illetve a garancia szerződés alapján
érvényesített lehívásról értesíti az adózót.
A tájékoztatást az elektronikus tárhelyre kerül megküldésre.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 8.
8.
MENTESSÉG
Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó, ha
 szerepel a minősített adózói adatbázisban, vagy
 legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság
által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés
hatálya alatt.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 9.
Az Art. 178. § 31. pontja szerint minősített adózó:
 az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki (amely) legalább a minősített
adózói nyilvántartásba való felvétel iránti kérelem előterjesztésének napját
megelőző 3 éven át működött,
 és a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az állami adóhatóság
• nem állapított meg a terhére adóhiányt,
• nem indított ellene végrehajtási eljárást,
• nem állt vagy áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, illetve
kényszertörlési eljárás alatt,
 illetve az adózó egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés
(adómérséklés) iránti kérelmet terjesztett elő.
 Az állami adóhatóság a minősített adózót, kérelmére (15T112) az erre a célra létrehozott és
közzétett nyilvántartásában tünteti fel.
 Ha a nyilvántartásba vételt követően az adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg,
az adóhatóság az adózót a nyilvántartásból törli.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 10.
A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt illetékmentesen, kizárólag
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a KOMA nyomtatványon kell kérni. A felvétel
feltételeit az Art. 178. § 32. pontja határozza meg. A köztartozásmentes adózói adatbázis: az
állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát
tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az
alábbi együttes feltételek szerint
a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és
vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és
befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
d) adószámát nem függesztették fel;
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi
adótartozása;
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.
Az adatbázisban történő első megjelenés az Art. 36/B. § (1) bekezdése értelmében a
kizárólag a KOMA kérelem benyújtását követő hónap 10. napja. Az ezt követően minden
hónap 10. napján frissülő adatbázisban történő szereplés folyamatos mindaddig, amíg az
adózó a felvételi feltételeknek megfelel.

A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉK SZABÁLYAI 11.
A biztosíték visszautalása
Kérelemre: a kérelem beérkezését követő 15 napon belül –
tevékenység megszüntetése, mentességi feltételek
bekövetkezése stb. esetén.
 A garanciavállalás felmondásához hozzájárulását a pénzintézet
részére továbbítja.
 A biztosíték csökkentése: kérelemre
 Feltétel: a biztosíték összege 45 napon keresztül meghaladja az
előírt mértéket.
 Visszatartási jog!

A garancia formájában nyújtott biztosítékokra
vonatkozó főbb előírások (1)
A garanciát nyújtó személyére vonatkozó feltételek, valamint a kockázati
garanciával, annak befogadhatóságával és adóhatósági kezelésével kapcsolatos
részletszabályok a következők:
Garantőr fogalma:
 Kockázati garanciát kizárólag az Európai Unió tagállamában, illetőleg az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény,
befektetési vállalkozás vállalhat [Rendelet 2.§ 9. pont].
 Az állami adó-és vámhatóság csak olyan garanciát fogad el, melynél a
garantőr a garanciáról szóló okirat kiállításának időpontjában
a)
nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint
kényszertörlési eljárás alatt,
b)
adószámát jogerősen nem függesztették fel,
c)
tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel,
d)
érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására
[Rendelet 18.§ (1) bekezdés].

A garancia formájában nyújtott biztosítékokra
vonatkozó főbb előírások (2)
 Nem fogadható el a garancia, ha a hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor [Rendelet
18.§ (5) bekezdés].
 A Rendelet 18.§ (3) bekezdése alapján a garanciára vonatkozó formai és
tartalmi követelmények a következők:
a) meghatározott összegre szól, ezen összeg szerepel az okiraton,
b) meghatározott határnapig, de legalább az adóhatósághoz történő benyújtás
napjától számított 60 napig érvényes, az okirat tartalmazza az érvényesség
kezdő és végső időpontját,
c) eredeti garancia, és amelyben a garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy
az állami adó-és vámhatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül - a
banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3
banki napon belül - az igénybejelentésben megjelölt államháztartási
számlá(k)ra megfizeti a megbízója a Rendelet 16.§ (10) bekezdés szerinti
tartozását,

A garancia formájában nyújtott biztosítékokra
vonatkozó főbb előírások (3)
d) a fizetési igény bejelentésére az állami adó- és vámhatóságot kizárólagos
kedvezményezettként jelöli meg,
e) az érvényesség idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adó-és
vámhatóság jóváhagyásával visszavonható,
f) tartalmazza a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát,
valamint a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát.
 A nem magyar nyelven kiállított garancia kizárólag hiteles magyar
fordítással ellátva fogadható el.
 A kérelem kizárólag papír alapon, postai úton vagy az ügyfélszolgálatokon
nyújtható be, a nyilvántartásba vétel iránti kérelem és mellékletei
elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
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