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EKAER – 2015. február 1-jétől bírságot szabhat ki a NAV.
Mire figyeljünk az év végi módosítások kapcsán?

Még a karácsonyi időszakban is módosultak az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, vagy

röviden EKAER rendszerre vonatkozó szabályok, sőt két kapcsolódó fontos minisztériumi rendelet is csak

az év utolsó napján került közzétételre. A rapid törvénykezés és a hivatalos kommentárok csekély száma

miatt még mindig nagyon sok a bizonytalanság, pedig 2015. február 1-jétől már élesben működik a rend-

szer, azaz innentől az EKAER szám nélküli fuvarozókat jelentős bírsággal sújthatja a NAV. Az alábbiakban 

a felkészülést segítendően összefoglaljuk az EKAER szabályozás jelentősebb év végi újdonságait. 

Elérhető az EKAER online felülete

Az EKAER rendszer internetes elérhetősége: www.ekaer.nav.gov.hu. Az EKAER számok megkérését

illetve az ehhez szükséges előzetes regisztrációt itt kell megindítani.  A honlapon számos hasznos

információ megtalálható, pl. joganyagok, gyakran ismételt kérdések, továbbá a honlapon elérhetőek

az EKAER rendszer legfontosabb szabályainak idegen nyelvű összefoglalói is 18 nyelven.

angol: https://www.ekaer.nav.gov.hu/articles/view/information

német: https://www.ekaer.nav.gov.hu/articles/view/informationsblatt

Mentesülés az EKAER szám megkérése alól gyűjtőfuvarok esetében 

Főszabály szerint a 3,5 tonnánál nehezebb gépjárművel történő uniós termékbeszerzés, egyéb célú

behozatal, Magyarországról más tagállamba történő termékértékesítés, egyéb célú kivitel, valamint

Magyarországon belüli nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés esetén

EKAER számot kell igényelni. Az EKAER szám azt a termékegységet azonosítja az adóhatóság számára,

melyet egy megrendelő részére, egy gépjármű egyszeri szállításával végeznek. 

A jogalkotó felismerte, hogy a gyűjtőfuvarok esetében az EKAER szám címzettenkénti megkérése

rendkívüli nehézséget okozhat a vállalkozásoknak, ezért beiktatta, hogy 2,5 tonnánál nem nehezebb,

vagy 2 millió forint nettó értéknél olcsóbb termék szállítása esetén nem kell EKAER számot igényelni.

Kockázatos élelmiszerek esetében ez a küszöb 200 kg, illetve 250 ezer forint, egyéb kockázatos 

termékek esetében 500 kg, illetve 1 millió forint. 

Ugyancsak nem kell EKAER számot igényelni jövedéki termékek fuvarozása esetén (sör, bor, pezsgő,

köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol,

biodízel és E85). 

Szigorúbb szankcionálási lehetőségek az adóhatóság részéről

Az adóhatóság nemcsak akkor szabhat ki bírságot, ha valaki EKAER szám nélkül fuvaroztat, hanem

akkor is, ha az EKAER szám igényléséhez szükséges adat bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan

adattartalommal vagy hiányosan teljesíti. A bírság ilyen esetben is elérheti a szállított áru értékének

40%-át.



Meghatározásra került a kockázatos termékek köre

A kockázatos termékek vonatkozásában, mint azt az előzőekben már írtuk, már alacsonyabb súly és

értékadatok esetén is EKAER számot kell kérni az ilyen termékek más tagállamból történő behozatala,

illetve belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítése

kapcsán. Továbbá ilyen esetekben kockázati biztosítékot is képezni kell. A Nemzetgazdasági Minisz-

térium a 51/2014. (XII. 31.) számú rendeletében vtsz. számok alapján felsorolta a kockázatos élel-

miszerek és a kockázatos egyéb termékek körét. Kockázatos egyéb terméknek minősülnek például az

egyes építőanyagok (kavics, sóder), egyes trágyázó szerek és kenőanyagok, a tűzifa, valamint egy

széles skálán a ruhaneműk is.

Pontosították a bejelentés szabályait, valamint egyes adatok módosításának lehetőségét időben

kiterjesztették

A jogszabály módosítás alapján – szemben az eredeti koncepcióval – az EKAER szám akkor is igényel-

hető, ha a tehergépjármű forgalmi rendszáma még nem ismert. A rendszámot elegendő később a 

felrakodás, más tagállamból történő behozatal esetén a fuvarozás megkezdésig bejelenteni az

online felületen. Szintén ésszerű könnyítés, hogy a termék megérkezését nem kell haladéktalanul,

hanem elegendő a kirakodási (átvételi) címre történő megérkezést követő munkanapon lejelenteni,

azaz például egy szombati áruérkezés esetén hétfőn kell megtenni a bejelentést. Fontos változás

továbbá, hogy a végleges jogszabály szerint a rendszám, súly, illetve érték adatok módosítására, 

a meglévő EKAER számhoz rendelve, mód van a gépjármű útja során is (az EKAER szám érvényességi

idején belül, az áru megérkezéséig). A módosítás bejelentését az arra okot adó esemény bekövet-

kezését követően haladéktalanul meg kell tenni. Egy esetleges ellenőrzés során az aktuális valós

adatoknak kell szerepelniük az adóhatóság nyilvántartásában, ezért a bejelentésre kötelezett

(jellemzően az áru feladója vagy címzettje) tartozik felelősséggel.  

Üzemzavar esetén követett eljárás 

A másik fontos, az EKAER működéséről szóló NGM 50/2014. (XII. 31) miniszteri rendelet egyebek 

mellett rögzíti, hogy az EKAER rendszer leállása esetén az adóhatóság tájékoztatást tesz közzé a hon-

lapján a karbantartás várható kezdeti és befejező időpontját, valamint az időszakosan elérhetetlené

váló szolgáltatások körét feltüntetve. Amennyiben az EKAER rendszer üzemzavar, vagy az internetes

szolgáltatás (általános) elégtelensége miatt nem elérhető, az adóhatóság nem fog bírságot kiszabni,

feltéve, hogy a bejelentés pótlására az üzemzavar megszűnését követő munkanapon sor kerül. 
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Jelen hírlevélben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.  

A hírek szerzői igyekeztek olvasmányos, ugyanakkor szakszerű általános információval szolgálni. 

A leírtak általános jellegéből adódóan, valamint az esetleges jogszabályi változások miatt kérjük, 

hogy a leírtak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban lépjenek kapcsolatba velünk.

A WTS Klient csoport szolgáltatásai:

» Adótanácsadás

» Pénzügyi tanácsadás

» Jogi tanácsadás

» Könyvelés

» Bérszámfejtés

A WTS Klient cégcsoport 2014-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat a határokon átívelő számviteli és adózási szolgáltatásokért.


