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2015. január 1-jétől a 3,5 tonnát meghaladó tehergépkocsival végzett közúti 

árufuvarozás alapvetően csak EKAER szám birtokában folytatható. Ha a termék 

kockázatosnak minősül, akkor akár az ennél kisebb gépjárműveken történő 

fuvarozás esetén is EKAER számot kell igényelni, sőt, 2015. január 31-től ezen 

termékkör fuvarozása esetén ún. kockázati biztosíték nyújtása is szükséges lehet. 
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EKAER – Közúton fuvaroztat terméket? Készüljön fel
az adminisztrációra! 

2015. január 1-jétől a 3,5 tonnát meghaladó tehergépkocsival végzett közúti árufuvarozás alapvetően

csak EKAER szám birtokában folytatható. Ha a termék kockázatosnak minősül, akkor akár az ennél kisebb

gépjárműveken történő fuvarozás esetén is EKAER számot kell igényelni, sőt, 2015. január 31-től ezen 

termékkör fuvarozása esetén ún. kockázati biztosíték nyújtása is szükséges lehet. A lentiekben kérdés-

válasz formájában összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

» Mi az EKAER?

WTS Klient: Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, vagy röviden EKAER, a NAV által

működtetett elektronikus rendszer, amely az áruk valós útjának nyomon követését szolgálja. 

» Mi az EKAER szám?

WTS Klient: A termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító

szám, amely azt a termékegységet azonosítja, amelyet egy megrendelő számára egy gépjárművel

szállítanak (ugyanakkor egy termékegység több, eltérő vámtarifaszámmal rendelkező terméket is

jelenthet). 2015. január 1-jét követően közúti fuvarozással járó tevékenység csak ilyen szám birto-

kában végezhető. Az EKAER számot fuvarozásonként kell megigényelni, érvényességi ideje 15 nap. 

» Milyen fuvarozások kapcsán kell EKAER számot kérni?

WTS Klient: Az EKAER szám megszerzése érdekében be kell jelenteni:

1. az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy 

egyéb célú behozatalt (saját áru bemozgatás, bérmunka célra történő behozatal),

2. Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy 

egyéb célú kivitelt,

3. belföldi forgalomban az első adóköteles termékértékesítést (kivéve, ha az végfelhasználó, azaz 

a saját szükségletére vásárló magánszemély részére történik), ha az útdíjköteles gépjárművel 

végzett közúti fuvarozással történik. (Útdíjköteles gépjárműnek számít a 3,5 tonnánál nagyobb 

megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, 

valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló jármű-

szerelvény.)

4. Ugyancsak EKAER számot kell igényelni a törvény által előírt feltételek teljesülése esetén a 

kockázatos élelmiszerek és egyéb kockázatos termékek fuvarozása esetén is. 

» Kinek kell megkérni az EKAER számot (a fuvarozónak vagy a terméket beszerző/értékesítő 

cégeknek)? 

WTS Klient: Az EKAER számot nem a fuvarozónak, hanem alapvetően a termék magyarországi cím-

zettjének, vagy – a más tagállamba kimenő, illetve belföldi fuvar esetében – a termék feladójának

kell megkérnie, azaz főszabály szerint a bejelentési kötelezettség, illetve annak elmulasztása esetén

a kiszabható bírság a terméket értékesítő, illetve beszerző vállalkozásokat terheli. Más kérdés, hogy

az EKAER számot a fuvarozó, illetve a logisztikai cég rendelkezésére kell bocsájtani.  

» Hol lehet az EKAER számot megigényelni?

WTS Klient: Az EKAER internetes felületen keresztül, melyhez előzetesen felhasználónevet és jelszót

kell igényelni az Ügyfélkapun keresztül. 



» Milyen adatokat kell bejelenteni az EKAER szám megigénylése kapcsán?

WTS Klient: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozza meg a bejelentendő adatok

körét, melyek részben a szállított termékhez (pl.: a termék neve, vámtarifa száma, tömege, cikk-

száma), részben a fuvarozás körülményeihez kapcsolódnak (pl.: a feladó és a címzett adatai, a fuva-

rozás indoka, a gépjármű rendszáma).

» Megbízhat-e a vállalkozás valakit arra, hogy a szükséges bejelentéseket megtegye? 

WTS Klient: Igen, a bejelentéseket az állandó meghatalmazott, illetve bármely más megbízott sze-

mély is teljesítheti. Ehhez a megbízott személy számára felhasználónevet és jelszót kell igényelni 

az EKAER internetes felületen keresztül.

» Meddig kell a bejelentést megtenni?

WTS Klient: Az EU más tagállamából történő termékbeszerzési célú közúti fuvarozás esetén az EKAER

számot a fuvarozás megkezdéséig kell megigényelni. Az EU más tagállamába történő termékértéke-

sítési célú közúti fuvarozás, valamint belföldi átvételi címre (nem végfelhasználó részére) történő

fuvarozás esetén az EKAER számot a felrakodás megkezdéséig kell megkérni.  

» Milyen következményekkel kell számolni, ha nincs meg az EKAER szám a fuvarozás során? 

WTS Klient: Ha a közúti fuvarozásra EKAER szám nélkül kerül sor, a be nem jelentett termék igazolatlan

eredetűnek minősül, mely után a NAV a be nem jelentett áru értékének 40%-áig terjedő bírságot

szabhat ki. Bírság kiszabására első alkalommal 2015. január 31. után kerülhet sor. 

» Milyen különleges rendelkezések vonatkoznak a kockázatos termékek szállítására? (Milyen 

biztosítékra van szükség?)

WTS Klient: A kockázatos élelmiszereknek, illetve az egyéb kockázatos termékeknek az Európai Unió

más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzése, vagy egyéb célú behozatala

esetében a beszerzőnek, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első

adóköteles termékértékesítés esetében az értékesítőnek kockázati biztosítékot kell képeznie. A koc-

kázati biztosíték összege a bejelentést megelőző 60 napban (ideértve a bejelentés napját is) bejelen-

tett termékek adó nélküli értékének a 15%-a. A kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. január

31-én kell nyújtani, értelemszerűen ilyenkor az elmúlt 30 nap adatai alapján kell meghatározni a 

biztosítékot. A kockázatos élelmiszerek és az egyéb kockázatos termékek vámtarifaszám szerinti 

felsorolását egy külön lista tartalmazza.    

» Hogyan kell teljesíteni a kockázatos termékekre vonatkozó biztosítékot?

WTS Klient: A biztosítékot elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, illetve pénzügyi intéz-

mény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által nyújtott, a NAV által nyilvántartásba 

vett garancia útján lehet teljesíteni. Nem kell eleget tennie a biztosítékadási kötelezettségnek annak,

aki szerepel a minősített adózói adatbázisban, vagy az állami adóhatóság által vezetett köztartozás-

mentes adózói adatbázisban legalább két éve megtalálható, és nincs felfüggesztve az adószáma a

bejelentéskor.  
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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.


