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Jogszabályi háttér

• Art. 22/E. §, 11. sz. melléklet

• 5/2015 (II.27) NGM rendelet
� EKAER szám megállapításának rendje, 

mentességi szabályok, a bejelentés, változás-
bejelentés, kockázati biztosíték

• 51/2014 (XII.31) NGM rendelet
� kockázatos termékek körének 

meghatározása



Bejelentési kötelezettség
Bejelentési kötelezettség terheli a közúti fuvarozást, 
ha 
• meghatározott irányból/irányban
• meghatározott járművel történik
• egyéb mennyiségi és értékbeli feltételek is teljesülnek

A közúti fuvarozással járó tevékenység minősülését
nem befolyásolja, hogy a fuvarozást
• a terméket értékesítő
• a terméket beszerző
• egyéb célú behozatalt megvalósító
• egyéb célú kivitelt megvalósító végzi



Bejelentési kötelezettség

Fuvarozás iránya
• EU más tagállamából Magyarország területére 

irányuló termékbeszerzés, egyéb célú 
behozatal 

• Magyarország területéről az EU-ba irányuló 
termékértékesítés, egyéb célú kivitel

• belföldi forgalomban nem végfelhasználó 
részére történő első adóköteles 
termékértékesítés



Bejelentéssel érintett 
termékek

Termékek

Kockázatos 
termékek

Kockázatos 
élelmiszer

Egyéb 
kockázatos 

termék
Egyéb, nem 
kockázatos

termék



Bejelentéssel érintett termékek
Kockázatos élelmiszer
• 51/2014 (XII.31.) NGM rendelet 1. sz. 

melléklet 
• vtsz. szám szerinti felsorolás pl: 

� hús-, és hústermékek (szarvasmarha, sertés, juh, 
kecske)

� tej, tejtermékek (tej, tejszín, vaj, sajt, túró stb.)
� természetes méz
� zöldségfélék (burgonya, paradicsom, hagyma 

stb.)
� gyümölcsök (szőlő, dinnye, alma, körte, stb.)
� kávé, rizs, búzaliszt, gabonaliszt, cukor, étolajok



Bejelentéssel érintett termékek

Egyéb kockázatos termék
• 51/2014 (XII.31) NGM rendelet 2. sz. melléklet 
• vtsz. szám szerinti felsorolás pl: 

� kavics, sóder
� trágyázószerek
� tűzifa, gömbfa
� ruházati termékek, lábbelik



Bejelentésre kötelezett fuvarozás

Szállító gépjármű  típusa

Fuvarozott termék Útdíjköteles Nem útdíjköteles

Kockázatos 
termék

Tömege az 500 kg-ot vagy adó nélküli 
ellenértéke az 1 millió Ft-ot meghaladja

Nem kockázatos 
termék

Tömege a 2500 kg-ot 
vagy adó nélküli 
ellenértéke az 5 millió 
Ft-ot meghaladja



Bejelentésre kötelezettek

Címzett Feladó

Bejelentésre
kötelezettek



Bejelentésre kötelezettek

EU-HU termékmozgási irányban: Címzett  
• EU-ból Magyarországra irányuló beszerzést 

megvalósító áfa alany
• EU-ból Magyarországra irányuló beszerzéstől 

eltérő egyéb célból történő behozatala esetén 
a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő 
személy, kivéve a végfelhasználó

• kockázatos termék esetén a kirakodási címen 
található ingatlant az adott jogügylet kapcsán 
jogszerűen használó adózó, amennyiben nem 
azonos az előzőekkel  



Bejelentésre kötelezettek

HU-EU termékmozgási irányban: Feladó

• az értékesítést megvalósító áfa alany (belföldön 
nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró 
közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője)

• egyéb célú kivitel esetén az az áfa alany, akinek 
érdekében az egyéb célú kivitelt megvalósul



Bejelentésre kötelezettek

HU-HU termékmozgási irányban: 
• Feladó (főszabály)

az értékesítést megvalósító áfa alany
belföldi láncügyletekre különös szabály (arra a 

termékértékesítésre kell EKAER szám, amely 
során a terméket elfuvarozzák)

• Címzett (2015. április 1-jétől)
a termék beszerzését megvalósító áfa alany
amennyiben a nem kockázatos terméket fuvarozza       

vagy fuvaroztatja



AZ EKAER szám

• EKAER szám
� előzetes bejelentés alapján képzett azonosító 

szám, amely egy adott termékegységet azonosít
- ugyanazon megrendelő részére
- egy gépjárművel
- adott útvonalon történő szállítás során

� EKAER szám egy bejelentést (termékegységet) 
azonosít, amely többféle terméket (vámtarifa 
számot, terméktételt) is magába foglalhat

� 15 napig érvényes



2015. május 31-ig

EKAER szám értelmezése (értékhatár!) 
miat!):

• feladó által 
• feladási helyről
• címzett részére
• kirakodási helyre
• gépjárművel (ugyanazon úton)

AZ EKAER szám



2015. június 1-től
EKAER szám értelmezése (értékhatár!) 

miatt!):

• feladó által 
• vagy több feladási címéről
• címzett részére
• vagy több kirakodási (átvételi) 

címére
• gépjárművel (ugyanazon úton)

AZ EKAER szám



Mentesség az EKAER szám 
alól

Alanyi jogon Egyedi mentesség

Mentességek

Fuvarozott

termékek
Gépjármű 



Gépjármű jellegéhez 
kapcsolódó mentesség

• Mentes a bejelentési kötelezettség alól
� a Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 

továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendszerben bevezethető 
intézkedésekről szóló tv. szerinti rendvédelmi szerv és 
az Országgyűlési Őrség gépjárműve

� Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy 
átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon 
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali 
és szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb 
szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi 
egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező 
gépjárműve



Gépjármű jellegéhez 
kapcsolódó mentesség

� a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében 
meghatározott katasztrófa által okozott károk 
megelőzésében vagy elhárításában közreműködő 
gépjármű

� nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény 
(NATO, Schengeni Megállapodás) és viszonosság 
körébe tartozó gépjármű

� nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) 
humanitárius segélyszállítmányokat szállító jármű –
humanitárius szervezet által kiállított igazolás



Fuvarozott termékhez 
kapcsolódó mentesség

� egyes jövedéki termékek   
� vámfelügyelet alatt álló termék
� bejelentésköteles hulladékszállítás keretében 

szállított termék (2013/2006/EK rendelet) 
� fémkereskedelmi engedélyköteles termék
� gyógyszer (2005. évi XCV. törvény 1. § 1. 

pont)
� postai küldeményként feladott termék



Egyedi mentesség 
(útszakasz-mentesítés)

Személyi feltételek
• bejelentés évét megelőző második adóévben 

- éves nettó árbevétel >= 50 milliárd Ft 
- saját termelésű készlet értékesítéséből 
származó nettó árbevétel >= 40 milliárd Ft

• szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban 

• bejelentés időpontjában az adószáma nincs 
felfüggesztve



Egyedi mentesség

Tárgyi feltételek
• teljes egészében belföldi fuvarozás,
• felrakodási - lerakodási cím közötti távolság 

max. 20 km
• saját részre beszerzett, vagy feladott termék 

fuvarozásának gyakorisága miatt
• napi bejelentés aránytalan megterhelést 

jelentene



Egyedi mentesség
Engedélyezés szabályai
• kérelem + a mentesítés indokát alátámasztó 

dokumentumok
• nyilatkozat a személyi feltételek teljesüléséről
• határozat mérlegelés alapján

- alacsony adójogi kockázat
- bejelentés olyan aránytalan terhet ró adózóra, 

melynek teljesítése nem várható el
• mentesítés egy évig érvényes – lejárat előtt 90 

nappal újból benyújtható
• mentesítés feltételei nem állnak fenn – határozat 

visszavonása



Regisztráció

A bejelentést az EKAER felületen regisztrált 
személyek tehetik meg
Elsődleges regisztráció
személyi kör:

– adózó 
– törvényes képviselő
– állandó meghatalmazott (VAMO)
– valamennyi adóügy elektronikus 

intézésére, bevallás, adatszolgáltatás 
intézésére jogosult személy (T180)



Regisztráció

Elsődleges regisztráció módja
adózó (képviselője) regisztrál az EKAER 
elektronikus felületén

– www.ekaer.nav.gov.hu
– ügyfélkapu
– adóazonosító
– bejelentést saját maga teheti meg, vagy 

másodlagos hozzáférést engedélyez



Regisztráció

Másodlagos regisztráció
Adózó (képviselője) az EKAER felületen hozzáférést 
igényel a bejelentést rögzítőknek, módosítóknak

- számuk nincs korlátozva
- Art. képviseleti szabályait nem kell alkalmazni
- adózó nevében, jogosultság visszavonásáig jár el
- jogosultság terjedelme

- teljeskörű
- korlátozott - módosítható adatok 

együttesen vagy külön-külön
- kizárólag rendszám adatok



Bejelentkezés



Bejelentés

Teljes 
adattartalmú

Egyszerűsített 
adattartalmú

Bejelentés

Egyetemes 
postai szolgáltató Feltételtől függő



Bejelentendő adatok EU-HU
Bejelentő Adatok Határidő

Címzett

feladó adatai

fuvarozás 

kezdete

legkésőbb a 

belföldi 

útszakaszon 

történő 

fuvarozás 

kezdetéig

felrakodás címe

címzett adatai

kirakodás címe

termék adatai (név, vtsz.,bruttó tömeg)

fuvarozás indoka

kombinált fuvarozás jelölése 

kockázatos termék adó nélküli ellenértéke, 

beszerzési ára, előállítási értéke

gépjármű forgalmi rendszáma EKAER 

szám 

igénylése

gépjármű kirakodási helyre érkezésének 

időpontja (több kirakodási cím esetén a 

sorban utolsó kirakodási címre érkezés 

időpontja)

átvételi helyre érkezés, 

legkésőbb a követő 3. 

munkanapon, EKAER szám 

érvényességén belül



Módosítható adatok EU-HU
Módosítható adatok Határidő

termék megnevezése
fuvarozás 
megkezdéséig

• haladéktalanul

• módosítás 
indokának 
megadása 

• ellenőrzés 
során az 
EKAER szám 
alatt valós 
adatoknak kell 
szerepelni

termék vtsz. száma

termék tömege fuvarozás 
megkezdését 
követően a 
kirakodási helyre 
érkezés  
időpontjának
bejelentéséig

gépjármű forgalmi 
rendszáma

termék adó nélküli 
ellenértéke, beszerzési ára, 
előállítási értéke



Bejelentendő adatok HU-EU
Bejelentő Adatok Határidő

Feladó

feladó adatai

fuvarozás kezdetéig

felrakodás címe

címzett adatai

kirakodás címe

termék adatai (név, vtsz.,bruttó tömeg)

fuvarozás indoka

kombinált fuvarozás jelölése 

kockázatos termék adó nélküli ellenértéke, 
beszerzési ára, előállítási értéke

gépjármű forgalmi rendszáma EKAER szám igénylése, 
de

legkésőbb a belföldi 
útszakaszon történő 
fuvarozás kezdetéig

felrakodás megkezdésének időpontja
(több felrakodási cím esetén a sorban első 
felrakodási címről történő fuvarozás 
megkezdésének időpontja)

Fuvarozás kezdete, de az 
EKAER szám 
érvényességi idején belül



Módosítható adatok HU-EU
Módosítható adatok Határidő

termék megnevezése

fuvarozás 

megkezdéséig
• haladéktalanul

• módosítás 

indokának 

megadása 

• ellenőrzés során 

az EKAER szám 

alatt valós 

adatoknak kell 

szerepelni

termék vtsz. száma

termék tömege

EKAER szám 

érvényességén 

belül

gépjármű forgalmi rendszáma

termék adó nélküli 

ellenértéke, beszerzési ára, 

előállítási értéke



Bejelentendő adatok HU-HU
Bejelentő Adatok Határidő

Feladó,
Címzett

feladó adatai

fuvarozás 
kezdete

felrakodás címe

címzett adatai

kirakodás címe

termék adatai (név, vtsz.,bruttó tömeg)

kombinált fuvarozás jelölése 

kockázatos termék adó nélküli ellenértéke, 
beszerzési ára, előállítási értéke

gépjármű forgalmi rendszáma
EKAER 
szám 

igénylése

legkésőbb a 
fuvarozás 
kezdetéig

gépjármű kirakodási helyre érkezésének 
időpontja (több kirakodási cím esetén a sorban 
utolsó kirakodási címre érkezés időpontja)

átvételi helyre érkezés, 
legkésőbb a követő 3. 
munkanapon, EKAER 

szám érvényességén belül



Módosítható adatok HU-HU
Módosítható adatok Határidő

termék megnevezése
fuvarozás 
megkezdéséig

• haladéktalanul

• módosítás 
indokának 
megadása 

• ellenőrzés 
során az 
EKAER szám 
alatt valós 
adatoknak kell 
szerepelni

termék vtsz. száma

termék tömege

kirakodási helyre 
érkezés  
időpontjának
bejelentéséig

gépjármű forgalmi 
rendszáma

termék adó nélküli 
ellenértéke, beszerzési 
ára, előállítási értéke



EKAER szám megállapításának 
különös feltételei

Kockázatos élelmiszer
- FELÍR számmal rendelkezik
- közösségi termékbeszerzés,egyéb célú behozatal 
esetén tevékenységét első belföldi tárolási helyet 
üzemeltető vállalkozóként bejelentette, első 
Magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget 
tett
- kockázati biztosítékot adott

Egyéb kockázatos termék
- kockázati biztosítékot adott 



EKAER szám megállapításának 
különös feltételei

Adóhatóság nem állapít meg EKAER számot, ha 
adózó

• adószámát törölték
• kényszertörlési eljárás alatt áll
• megszűnt



Egyszerűsített adattartalmú 
bejelentés (2015.04.01.)

Feltételek 
• bejelentés évét megelőző második adóévben éves 

nettó árbevétel >= 50 milliárd Ft 
• saját termelésű készlet értékesítéséből származó 

nettó árbevétel >= 40 milliárd Ft
• szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban 
• bejelentés időpontjában az adószáma nincs 

felfüggesztve
• nem kockázatos terméket fuvaroz 

Egyetemes postai szolgáltató esetén külön feltétel 
nincs



Egyszerűsített adattartalmú 
bejelentés

Bejelentendő adatok
- feladó adatai
- címzett adatai 
- Rendszám



További kötelezettségek

• EKAER számot a fuvarozó rendelkezésére 
kell bocsátani

• 15 napig érvényes

• Megrendelés meghiúsulása esetén 
érvényességi időn belül érvényteleníthető 
(másodlagos regisztrált által is)



Kockázati biztosíték
Kockázati biztosíték adása

- közúti fuvarozással járó tevékenységet
- kockázatos termékkel végzik
- fuvarozás belföldi kirakodási/átvételi címre

irányul 
- EU – Magyarország termékbeszerzés
- első belföldi adóköteles értékesítés
nem végfelhasználónak

- bérmunka céljára történő fuvarozás nem   
kötelezett



Kockázati biztosíték

Biztosíték adására kötelezett, aki (amely)
• a közösségen belüli beszerzést
• első belföldi adóköteles értékesítést 

megvalósítja



Kockázati biztosíték

Mentesül a biztosíték alól
- minősített adózó (Art. 178. § 31. pont)
- szerepel a köztartozásmentes adózói    
adatbázisban és,

- legalább 2 éve működik
- bejelentés napján az adószáma nincs 
felfüggesztve

Csak a biztosíték alól mentesülnek, EKAER 
szám szükséges



Kockázati biztosíték

Biztosíték összege
folyamatosan el kell érnie a  bejelentést 
megelőző 45 napban teljesített, biztosítékköteles

megállapított és még 
érvényes
EKAER számokhoz 
tartozó termékek

megállapított és átvételi 
címre érkezés/fuvarozás
megkezdésének 
bejelentésével már érintett 
EKAER számokhoz tartozó 
termékek

+

együttes, adó nélküli ellenértékének 15%-át



Kockázati biztosíték

• Biztosíték nem áll rendelkezésre
- EKAER szám nem állapítható meg

• Információ az EKAER elektronikus felületén 
- biztosíték aktuális egyenlege
- lekérdezés napját megelőző 45 nap alatt 
már bejelentett kockázatos termékek adó 
nélküli ellenértékének 15%-a 

- a biztosíték megemelése nélkül még 
bejelenthető termék adó nélküli értékének 
15%-a



Kockázati biztosíték
Teljesítés módja
• elkülönített letéti számlára befizetéssel
• állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján

- pénzügyi intézmény
- pénzforgalmi intézmény
- befektetési vállalkozás

Teljesítés ideje
• letéti számla – jóváírás 
• garancia útján – nyilvántartásba vétel, de legkorábban az 

érvényesség kezdete
- pénzügyi intézmény
- pénzforgalmi intézmény
- befektetési vállalkozás



Kockázati biztosíték

Biztosíték érvényesítése
• minden hónap végét megelőző 5 napon belül 

felülvizsgálat
• állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon 

számított adótartozásra

Következmény
• keretösszeg csökken
• adózó részéről kiegészítési kötelezettség 

keletkezhet

Értesítés elektronikus tárhelyre



Kockázati biztosíték

Biztosíték mérséklése
• adózó kérelmére 
• a rendelkezésre álló biztosíték 45 napon keresztül 

folyamatosan meghaladja  a biztosítékra előírt összeget

• a biztosíték összege az előírt mértékre csökkenthető

Biztosíték visszautalása, hozzájárulás garancia 
felmondásához
• megszűnés - kérelem 
• biztosíték nyújtásának kötelezettségével érintett 

tevékenység megszűntetése - kérelem
• adózó megfelel valamely mentességi feltételnek



Ellenőrzés közúton
A közúti ellenőrzés kiterjed:
• a jármű okmányainak
• a vezető (szükség esetén az utasok) okmányainak 

vizsgálatára,
• a jármű ás a rakomány átvizsgálására,
• a fuvarozást végző személy nyilatkoztatására

ÁFA alany tulajdonában levő, kereskedelmi 
mennyiségű áru az eredetet hitelt érdemlően igazoló 
dokumentum birtokában fuvarozható



Ellenőrzés 
eredménye

Nem 
EKAER 
köteles

EKAER 
köteles

Bejelentve

Bejelentés 
nincs

Bejelentés 
hiányos, 
valótlan 
adattartalmú

Jogkövetkezmény
2015. 03. 01-től



Szankciók

Mulasztási bírság
• bejelentési kötelezettség elmulasztása, 

hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan 
történő teljesítése  

• termék vagy be nem jelentett része igazolatlan 
eredetű árunak minősül

• bírság mértéke az áru értékének 40%-ig 
terjedhet 

- fuvarozott termék a bírság összegéig 
lefoglalható 

- zár alá vétel, elszállítás adózó költségére



Egyéb

Információk, tájékoztató anyagok
- ekaer.nav.gov. hu

- jogszabályi háttér
- kérdések – válaszok
- rendszer bemutatása – útmutató a 

regisztrációhoz

nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes
(nav.gov.hu/kapcsolat/e-mail küldése/levélküldés)

- informatikai problémák
- jogértelmezési kérdése



Egyéb

Telefon

- 06/1/441-9644   0-24 órában
• technikai segítség

- 06/40/42-42-42 
• általános tájékoztatás
• hétfő-csütörtök: 8.30-16.00
• péntek: 8.30-13.30



Köszönöm a figyelmet!


