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EKAER – Élesben!

2015. március 1-jétől immáron élesben működik az EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző

Rendszer), azaz ettől az időponttól fogva alapvetően már csak EKAER szám birtokában lehet közúton

fuvaroztatni, máskülönben tetemes, akár a szállított áru 40%-áig terjedő bírság kiszabásával lehet 

számolni!

A Kormányzat a teszt időszak tapasztalatai alapján folytatja a rendszer finomhangolását, melynek

keretében a szabályozás túlnyomó részét rugalmasabban alakítható miniszteri rendeletbe helyezte át. 

A társadalmi konzultációt követően a részletszabályok számos ponton módosultak, melyre ezúton is 

felhívnánk a figyelmet. 

Mi az, ami nem változott?

» Útdíjköteles (3,5 tonnánál nehezebb) gépjárművel történő közúti fuvarozással járó tevékenység 
kizárólag érvényes EKAER szám birtokában folytatható. Közúti fuvarozással járó tevékenységnek 
minősül a termék Közösségen belüli beszerzése vagy egyéb célú behozatala, Közösségen belüli 
értékesítése és egyéb célú kivitele, valamint az első áfa-köteles belföldi termékértékesítés, ha az 
nem közvetlen végfelhasználó részére történik. 

» Kockázatos termékek esetében, bizonyos értékhatárok felett, akkor is EKAER számot kell kérni, ha
a szállítás nem útdíjköteles teherautóval, hanem kisebb haszongépjárművel történik.

» EKAER szám hiányában, illetve a kapcsolódó adat-bejelentési kötelezettség hibás, valótlan adat-
tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az adóhatóság az igazolatlan eredetű áru értékének 
40%-áig terjedő bírságot szabhat ki, illetve intézkedhet az áru lefoglalása iránt. 

Az EKAER szám alóli mentességek köre

» Az EKAER szám mentes fuvarozások köre részben szűkült, részben bővült. Kedvező módosítás, hogy 
2 millióról 5 millió forintra emelkedett a mentességi küszöb az ugyanazon feladó által ugyanazon 
címzett részére feladott ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó 
nem kockázatos termékek transzportja esetében (a súlylimit maradt 2,5 tonna). Ún. kockázatos ter-
mékek (kockázatos élelmiszerek és egyéb kockázatos termékek) esetében az értékhatárok immá-
ron egységesen 500 kg-ban, illetve 1 millió forintban kerültek meghatározásra. (Ha a szállított ter-
mékegység paraméterei e két határérték alatt maradnak, akkor fuvarozásához nem kell EKAER 
számot igényelni.)

» Nem kell EKAER szám az olyan esetekben, amikor is az áru útjának ellenőrizhetősége egyébként is 
biztosított, így például a vámfelügyelet alatt álló termékek szállítása kapcsán. 

» Nem kell továbbá EKAER szám egyes specifikált termékek fuvarozásához kapcsolódóan. (Ide tarto-
zik: a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet szerinti bejelentés köteles hulladékszállítás 
keretében szállított termék, a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi enge-
délyköteles termék; a 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti gyógyszer; a postai szolgáltatá-
sokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék).

Lehetőség az EKAER adminisztráció elkerülésére: egyedi mentesítés!

» A jogszabályban körülírt státuszú cégek kérhetik a legfeljebb 20 kilométeres, teljes egészében 
belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését, amennyiben 
a napi bejelentési kötelezettség igazoltan aránytalan terhet jelent a számukra. 

» A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az egyedi mentesítést határozatban engedélyezi, feltéve, hogy
igazoltnak látja, hogy az ügyletek adójogi szempontból alacsony kockázatúak és az EKAER kötele-
zettség oly mértékben aránytalan terhet ró a kérdéses adózóra, melynek teljesítése nem elvárható. 

» A határozat 1 évre szól, mely időszak azonban meghosszabbítható. 



Egyszerűsített adattartalmú bejelentés + önkéntes EKAER szám kérés 

» Az egyedi mentesítés kérésére jogosult adózói kör egyszerűsített adattartalmú EKAER bejelentés 
útján is EKAER számhoz juthat a nem kockázatos termékek esetében. (Ebből a szempontból hason-
lóan privilegizált helyzetben csak a postai szolgáltatók vannak rajtuk kívül.) 

» Az adózók akkor is EKAER számot kérhetnek, ha egyébként erre nem kötelesek.
» Egyszerűsített bejelentés során csak a feladó/címzett adatait, -valamint a szállító gépjármű rend-

számát kell megadni az EKAER elektronikus felületen.

Tűréshatár a bejelentett adatok pontossága kapcsán

» Főszabály szerint az adóhatósághoz bejelentett adatok módosulását haladéktalanul be kell jelen-
teni a NAV-hoz. Egy esetleges hatósági ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós ada-
toknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett bírság terhe mellett felelősséggel tartozik. 

» Mindazonáltal az egyes termékmegnevezésekhez tartozó bruttó tömeg, az értékesített kockázatos 
termék nettó ára tekintetében egy 10%-os tévedés még megengedett, és nem von maga után 
bírságot. (A nem kockázatos termékek árát immáron nem kell bejelenteni fuvar kapcsán.)

Speciális fuvarozások szabályozása 

» A jogalkotó tudatában annak, hogy az áruforgalom, logisztika területén több olyan sajátosság van, 
melyek a normatív rendezést igénylik, az EKAER rendeletben foglalkozik olyan speciális kérdésekkel
is, mint az intermodiális (azaz kombinált, pl. vízi/szárazföldi) szállítmányozás, illetve a láncértéke-
sítés. 

» Ha intermodiális szállítás történik, ezt a körülményt az EKAER szám iránti bejelentésnek tartalmaz-
nia kell. Ennek a felrakodási, illetve kirakodási cím kapcsán van jelentősége. A jogszabály szerint 
egy Bécsből Budapestre vasúton érkezett, majd onnan Pécsre kamionnal szállított 5 tonna súlyú 
fém alkatrész Közösségen belüli beszerzése esetében a felrakodási cím a gépjárműre történő fel-
rakodás helyének címe, tehát Budapest, míg ellentétes irányú szállítás (Pécsről Budapestig kamion-
nal, utána vasúttal Bécsig) a Közösségen belüli értékesítés EKAER szempontú kirakodási (érkezési) 
címe a közúti fuvarozást végző gépjárműről történő kirakodás helyének címe, azaz ugyancsak 
Budapest. 

» Láncértékesítés kapcsán a bejelentési kötelezettség azzal a belföldi termékértékesítéssel párosul, 
amelynek során a terméket elfuvarozzák.  Amennyiben a nem kockázatos termék fuvarozását, vagy 
fuvaroztatását a címzett intézi, akkor a bejelentési kötelezettség őt terheli.

» Közösségen belüli termékbeszerzés és egyéb célú behozatal esetében az EKAER számot legkésőbb 
a termék belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig kell megkérni. (Korábban az 
ehhez szükséges bejelentést már a termék külföldi fuvarozásának megkezdése előtt meg kellett 
tenni.)
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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.


