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Miről lesz szó?
Az EKAER előzményeiről röviden
A szabályozás és a rendszer működése
Bejelentkezés – Regisztráció - Jogosultságok
Bejelentési kötelezettség és mentesség
Bejelentendő adatok
Kockázati biztosíték
Ellenőrzés – szankció
Gyakran felmerülő kérdések

2015. március 1. utáni lényeges változások a szabályozásban:

Az EKAER –re vonatkozó Art. Módosítás (2015. évi I. törvény)
A rendszer működését szabályozó miniszteri rendeletben foglalt
lényeges változások (5/2015. (II. 27.) NGM rendelet)

Az EKAER előzménye
Láncolatok felépítése
Fuvarokmányok:
o utólagos kiállítás, adat módosítás
o többféle tartalommal kiállított okmányok egy fuvarhoz (már a jármű fülkében
is)
o valótlan adatok feltüntetése (eltérő termékek, üres járművek)
o az áru belföldi eltűntetése érdekében olyan fuvarokmányok bemutatása,
amelyeken a feladó és a címzett is külföldi, Magyarország pedig csak
lerakóhelyként van feltüntetve

Az ügyletek szereplőinek elérhetetlensége, eltűnése
Szállítójárművek kísérése átvevő nem jelenik meg
A láncolatos kereskedelmi ügyletek jelentős részénél elválik
egymástól:
o
o
o

A pénz útja
A számla útja
Az áru útja

Az EKAER hatályos szabályozása
A 2015. évi I. törvény módosította az Art. rendelkezéseit.
Főbb változások:
A bejelentési kötelezettség meghatározása, felelősségi szabály
és
jogosultságok,
biztosíték
nyújtására
vonatkozó
kötelezettség
Szankciók alkalmazhatósága 2015. március 1.
Biztosíték nyújtási kötelezettség 2015. március 11.
Az EKAER részletszabályainak rendeletben történő
meghatározására felhatalmazás az adópolitikáért felelős
miniszter részére
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

Az EKAER működése
Az áruk mozgatásával járó valós gazdasági eseménynek, ha az
közúton történik, akkor a feladás és az átvétel helye közt gépjármű
mozgásnak is kell történnie.
Az EKAER működése:
előzetes bejelentés
információ a gazdasági eseményről,
vagyis arról, hogy közúton mely forgalmi rendszámú
gépjárművel, honnan-hová, milyen típusú áru és milyen
mennyiségben kerül szállításra
a gépjármű mozgásának „nyoma”
a belföldi kamerahálózat
által a forgalmi rendszámhoz érzékelt és átadott útvonal adatok
a szállított áru mennyisége
fix és mobil tömegmérő,
ellenőrző pontok adatai a gépjármű forgalmi rendszámához
az áru típusa
valós idejű közúti és átvételi helyen végzett
ellenőrzések, továbbá az esetleges utólagos vizsgálatok adatai

Előzetes bejelentés
(társrendszeri adatok, HU-GO adatok)
Bejelentett adatok esetleges módosítása
Megérkezés/felrakodás bejelentése

Hatósági zár

Kockázati biztosíték

Az EKAER sematikus ábrája

Bejelentkezés – Regisztráció – Jogosultság
Az EKAER internetes felületére történő bejelentkezés
Az adózó vagy képviseletére jogosultja számára az EKAER felületre történő
belépéshez regisztráció szükséges. (Ügyfélkapus azonosítás!)
elsődleges
felhasználó felhasználói jogosultságok megadása, visszavonása
Elsődleges felhasználó: ügyfélkapuval azonosított regisztráció és belépés (képviselő)
Másodlagos felhasználó: azonosítás csak felhasználónév és jelszóval
Szállítmányozó: felhasználónév és jelszó (másodlagoshoz „hasonló”)
A másodlagos hozzáférésekkel rendelkezők által tett bejelentések is az adózó
nevében tett jognyilatkozatnak minősülnek!
Az EKAER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a bejelentésre
kötelezett képviseletére a rá vonatkozó szabályok szerint (pl.: cégjogi
szempontból) jogosult, azaz az adózó vagy törvényes képviselője, valamint az is
aki a NAV-nál állandó meghatalmazottként szerepel, vagy az adóügyek
elektronikus intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen rendelkezik
ügyfélkapuval is.

Bejelentés II.
Bejelentésre kötelezettek:
Címzett:
belföldi vagy belföldre irányuló közúti fuvarozás esetén a termékbeszerzést megvalósító
általános forgalmi adó alany
Európai Unió más tagállamába irányuló közúti fuvarozás esetén a terméket beszerző
személy, szervezet
egyéb cél (kivitel-behozatal) esetén a terméket a kirakodási (átvételi) címen átvevő
személy, szervezet, (belföldre irányuló közúti fuvarozás esetén a végfelhasználó kivételével)
kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található
ingatlant jogszerűen használó adózó, ha az eltér az előzőektől

Feladó:
termékértékesítést megvalósító általános forgalmi adó alany, illetve a belföldön
nyilvántartásba nem vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár
üzemeltetője
egyéb célú kivitel esetén az az általános forgalmi adó alany, akinek az érdekében a termék
kivitele megvalósult, illetve egyéb célú behozatal esetén az a személy, szervezet, akinek az
érdekében a termék behozatala megvalósult

Bejelentés I.
Természetes személy esetén nem bejelentés köteles:
Személyes szükséglet céljából történő beszerzés belföldre
Belföldön közvetlenül végfelhasználó részére értékesítés

Bejelentést tenni az EKAER internetes felületén lehetséges!
Karbantartás
az állami adóhatóság honlapján előzetesen közzétételre
kerül (Rendelet 19.§ (2) bek.)
Üzemzavar
az állami adó- és vámhatóság a honlapján haladéktalanul
közleményt tesz közzé (Rendelet 19.§ (1) bek.)
Internet szolgáltatás elégtelensége
nem a helyhez kötött nehézség (pl.:
pince), hanem az igazolható szolgáltatói szintű kimaradás (Rendelet 19.§
(3) bek.)

Szankció az akadály ideje alatt nincs, de a megszűnését követő
munkanapon a bejelentést teljesíteni kell!

Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök I.
Főszabály: Az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (Rendelet) szerint
bejelentési kötelezettség terheli a közúti fuvarozással járó
alábbi tevékenységeket:
az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló
termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló
termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint
belföldön nem közvetlenül végfelhasználó részére történő első általános
forgalmi adóköteles termékértékesítést
Termékértékesítés, termékbeszerzés, első adóköteles értékesítés

Áfa tv. szerint.

Egyéb célú behozatal / kivitel: Pl.: saját áru szállítása, bérmunkára behozatal, raktározás

DE! Vannak mennyiségre, értékre és gépjármű típusra vonatkozó szűkítő
feltételek!!!

Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök II.
EKAER szám a felsorolt tevékenységeknél az alábbi esetekben szükséges:
2015. február 28-ig:

2015. március 1-től:

Szállító gépjármű típusa:
Fuvarozott termék:

Útdíjköteles

Nem útdíjköteles

Kockázatos termék
(kockázatos élelmiszer és
egyéb kockázatos termék)

500 kg-ot és/vagy 1 millió Ft-ot
meghalad

500 kg-ot és/vagy 1 millió Ft-ot
meghalad

Nem kockázatos termék

2500 kg-ot és/vagy 5 millió Ft-ot
meghalad

-

FONTOS, hogy a termékegységet:
egy feladótól egy címzett részére
egy gépjárművel szállítják (a gépjármű egyszeri mozgása során)
(Rendelet 15. § (1) bekezdés)

EKAER Mentesség - általában
A közúti ellenőrzésre történő kiválasztás:
Útdíj kameraadatok észleli a kamera a járművet (rendszám)
Fix és mobil tömegmérő pontok adatai tömegadat

Bejelentett adatokkal
Informatikailag összevetve

+ egyéb a járműhöz köthető (korábbi) kockázati információk
kiválasztás ellenőrzésre vagy továbbhaladás engedése
Mentesített (be nem jelentett) fuvarozás nagyobb esély az ellenőrzésre kiválasztásban
Milyen bejelentés alóli mentességre van lehetőség a rendszerben:
Gépjárműhöz köthető
mit szállít a jármű?

a gépjármű kiválasztásához van szűrési információ, de vajon

Fuvarozott termékhez köthető amíg nem állították meg a járművet, nem lehet
tudni, hogy milyen terméket szállít
Egyedi mentesség – útszakasz mentesítés
Mennyiség és értékhatárt el nem érő szállítmány önkéntes bejelentése

célszerű vagy sem?

Gépjárműhöz köthető mentesség
Bejelentési kötelezettség alól mentesülnek az alábbi gépjárművekkel
végzett közúti fuvarozások (Rendelet 4. § (1) bekezdés)
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 gépjárműve,
a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi
fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb
szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság
alapján mentességet élvező gépjárműve,
a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott
katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt
vevő gépjármű,

Gépjárműhöz köthető mentesség
Bejelentési kötelezettség alól mentesülnek az alábbi gépjárművekkel
végzett közúti fuvarozások (Rendelet 4. § (1) bekezdés)

a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO,
Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó
jármű,
A humanitárius szervezet által kiállított igazolással
(nyilatkozat) közlekedő, nem kereskedelmi jellegű (térítés
nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű.

Termékekhez köthető mentesség
Bejelentési kötelezettség alól mentesül az alábbi termékek közúti
fuvarozása (Rendelet 4. § (2) bekezdés)
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány,
szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel , E85
vámfelügyelet alatt álló termék
bejelentésköteles hulladékok szállítása (1013/2006/EK rendelet)
fémkereskedelmi engedélyköteles termék
a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerek (2005. évi XCV. tv. 1. § 1. pont)
postai küldeményként feladott termék

Egyedi mentesség
Bejelentési kötelezettség alól belföldi útszakaszon kérelem alapján
mentesítés adható (Rendelet 5. §)
Ki kérelmezheti az egyedi mentességet:
Az az adózó aki az alábbi feltételeket teljesíti:
A bejelentés évét megelőző második adóévben kimutatott éves nettó
árbevétel az 50 milliárd forintot, illetve a saját termelésű készlet
értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy
meghaladta
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
a bejelentések aránytalan terhet jelentenek az útszakaszhoz kötődően
Milyen útszakaszra lehet kérni:
A felrakodás és a kirakodás címe közt található belföldi útszakaszra
Maximum 20 km távolságra
Egy évre kérelmezhető, és a lejárat előtti 90 nappal kell legalább ismét kérelmezni.

Előzetesen bejelentendő adatok I.
A bejelentendő/módosítható adatok köre:
feladó adatai (név, adóazonosító szám)
felrakodás címe,
címzett adatai (név, adóazonosító szám),
kockázatos termék belföldre fuvarozása esetén
címzett (jogszerű
használó) adatai (név, adóazonosító szám)
kirakodás (átvétel) címe
termékek adatai (kereskedelmi név, VTSZ, bruttó tömeg, veszélyes
termék fuvarozása esetén UN szám, opcionálisan a termék
cikkszáma)
a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka,
egyéb cél)
kockázatos termék értéke:
adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén)
adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési
ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén)

gépjármű forgalmi rendszáma

Előzetesen bejelentendő adatok II.
A bejelentés megtétele legkésőbb:

Fuvarozás megkezdéséig

Módosítás: átvételi helyre érkezés bejelentéséig, kivéve a belföldről
Európai Unió más tagállamába irányuló szállítást, ahol a módosításra
az EKAER 15 napos érvényességi idején belül lehetőség van.
Bejelentő kötelezettsége: Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező
rendelkezésére bocsátása

Előzetesen bejelentendő adatok III.
Az adatok bejelentésére kötelezettek:
Címzett

Feladó

A fuvarozás adatait legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig kell bejelenteni!
A rendszámadat megadásának elmulasztása szankció szempontjából egy tekintet alá esik a
bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásával!!!
A forgalmi rendszám megadása az EKAER szám igényléséhez nem szükséges, de amennyiben nem
került kitöltésre az igényléskor, úgy azt legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig be kell jelenteni!
Bejelentett adatok módosítása:
A bejelentés adatainak változását az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követően
haladéktalanul be kell jelenteni az EKAER felületen! (Pl.: vontató csere esetén a
rendszám változást)

Előzetesen bejelentendő adatok IV.
Tömeg és érték adatok pontossága:
(Rendelet 7. § (2) bek.)

A bejelentett adathoz képest a +/- 10 %-os eltérés valós adatnak minősül, de
ezen határ fölött??
valótlan adat? Az eltérés mértékének jogszabályi
rögzítésével a mérlegelés már sokkal szűkebben értelmezhető, hogy a
bejelentett adat mikor fogadható el még valós adatnak.
Az eltérés mértkének elfogadhatósága így hátrányos lehet a kisebb
szállítójárművekre nézve is, mivel egy 20 tonnás esetén +/- 2 tonna a
tűréshatár, míg egy 5 tonnás esetén csak +/- 500 kg.
Kirakodás/felrakodás címe (2. § 10. pont):
1) pontos cím adat: ország, település, közterület, házszám
2) amennyiben nem lehet az adott átvételi címhez hozzárendelni olyan
adatot, ami az első pontban szerepel, úgy:
Helyrajzi szám, vagy
GPS koordináta

Átvétel / fuvarozás megkezdés bejelentése
Ki jelenti be, és mikor:
Az alábbi bejelentéseket csak érvényes EKAER számhoz lehet teljesíteni (15 napig
érvényes az EKAER szám!)

Átvételi címre érkezést
EU HU irányú fuvarozás esetén a címzett köteles bejelenteni
HU HU irányú fuvarozás esetén a feladó köteles bejelenteni
A bejelentést a gépjármű átvételi címre érkezésekor vagy az azt követő
három munkanapon belül kell legkésőbb teljesíteni!
nem teljesítése
mulasztás!
(A gépjármű átvételi címre érkezése előtti bejelentés nem megengedett!)

Fuvarozás megkezdését
HU

EU irányú fuvarozás esetén a feladó köteles bejelenteni

A bejelentést a fuvarozás megkezdésekor kell teljesíteni!

Belföldi láncértékesítések

Amennyiben a terméket egymást követően többször értékesítik úgy, hogy azt
eközben csak egy alkalommal fuvarozzák el közúton, akkor az EKAER
bejelentési kötelezettséget arra a termékértékesítésre kell alkalmazni,
amely során a terméket elfuvarozzák.
A bejelentést ebben az esetben is a feladó köteles teljesíteni, illetve 2015.
április 1-től nem kockázatos termékek esetében ha a címzett fuvarozza vagy
fuvaroztatja el a terméket, akkor a címzett a bejelentésre kötelezett.

Belföldi láncértékesítés
Első belföldi általános forgalmi adóköteles – nem végfelhasználó részére
történő – termékértékesítés

Egyszerűsített adattartalmú bejelentés – 2015. április 1-től
Milyen termékeknél lehet:
Kizárólag nem kockázatos termékek esetében!!!
Ki jogosult egyszerűsített adattartalmú bejelentésre:
(Rendelet 6. § (2)-(4) bek.)

I. Az az adózó aki az alábbi feltételeket teljesíti:
A bejelentés évét megelőző második adóévben kimutatott éves nettó
árbevétel az 50 milliárd forintot, illetve a saját termelésű készlet
értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy
meghaladta
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt
II. Az egyetemes postai szolgáltató

Egyszerűsített adattartalmú bejelentés – 2015. április 1-től
Egyszerűsített adattartalom esetén bejelentendő adatok :
(Rendelet 8. § )

feladó adatai (név, adóazonosító szám)
címzett adatai (név, adóazonosító szám),
gépjármű forgalmi rendszáma
A közúton fuvarozott termékegységenként az EKAER szám igénylési
kötelezettség itt is fennáll, amit utólagos ellenőrzésekben a fuvarokmányok
mellé szükséges tételesen bemutatni, ha a szállított termékek tömege/értéke
alapján azt egyébként be kellett volna bejelenteni!
hiánya esetén a
bejelentés elmulasztására vonatkozó szankció alkalmazható
A forgalmi rendszám adata módosítható az EKAER érvényességi ideje alatt,
mivel nincs átvétel/fuvarozás megkezdés bejelentés, de az éppen aktuális
adatot kell mindig a bejelentéshez megadni az arra okot adó körülmény
bekövetkeztével egy időben.

Változások – bejelentés szabályai
2015. április 1-től:
(Rendelet 13. § (2) bek.)

Nem kockázatos termék belföldi fuvarozása esetén, amennyiben a címzett
fuvarozza vagy fuvaroztatja el a terméket, úgy a címzett a bejelentésre
kötelezett.
Fontos, hogy minden EKAER adat bejelentését a címzett teljesíti ezen esetben,
és a felelősség is a címzettet terheli ezzel összefüggésben!
Kockázatos termék esetében továbbra is a feladó lehet csak az aki az EKAER
bejelentést teljesíti, függetlenül attól, hogy ki fuvarozza vagy fuvaroztatja a
terméket.

Változások - bejelentendő adatok
2015. június 1-től:
(Rendelet 15. § (4)-(6) bek.)

Egy feladó több felrakodási címéről szállított termékegysége:
EU HU irányú fuvarozás esetén csak a sorban utolsó felrakodási címet kell bejelenteni
HU HU és HU EU irányú fuvarozás esetén valamennyi felrakodási címet be kell
jelenteni

Egy címzett több kirakodási (átvételi) címére szállított termékegysége:
HU EU irányú fuvarozás esetén kizárólag a sorban első kirakodási címet kell bejelenteni
EU HU és HU HU irányú fuvarozás esetén valamennyi kirakodási (átvételi) címet be
kell jelenteni

Amennyiben a fenti ügyletekben a termékegység egy feladótól, illetve egy címzettől kerül
fuvarozásra, akkor azt egy EKAER szám alatt kell bejelenteni, és a tömeg és értékhatárok
is a teljes (egybeszámolt) termékegységre alkalmazandó!

I. Kockázati biztosíték – 2015. március 11.
Kockázati biztosíték nyújtása: 2015. március 11-től!
Lényeges, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban
szereplés minden hónap 10-én frissül!!
Mikor szükséges

kockázatos termékek esetében:

EU más tagállamából belföldre irányulóan bejelentett fuvarozásban a
termékbeszerzéshez vagy saját áru behozatalához
Belföldi fuvarozásban a bejelentett első adóköteles termékértékesítéshez

Mentesülés a biztosíték nyújtása alól, aki:
minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy
legalább két éve működik és köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel és
nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

Megfelelő összegű biztosíték nélkül újabb bejelentést tenni
nem lehet!

II. Kockázati biztosíték – 2015. március 11.
Biztosíték mértéke: Az adott naphoz viszonyítva az elmúlt 45
napban rögzített, még le nem zárt (aktív), illetve lezárt:
EKAER számok

kockázatos termékeinek

értékének 15 %-a

Biztosíték összege teljesíthető:
letéti számlára történő befizetéssel
adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján

A biztosíték mértéke, illetve a nyújtott biztosíték összege az
EKAER felületen az adózó számára folyamatosan látható,
nyomon követhető
Minden hónap végét megelőző 5 napon belül tartozásra
elszámolható
Kérelem alapján lehetőség van a biztosíték csökkentésére vagy
visszautalására, illetve garancia esetén az ehhez szükséges
hozzájárulás kiadására

Ellenőrzési lehetőségek – 2015. január 1.
Az EKAER bejelentési kötelezettség – már hatályos
Nyilatkozat: a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását
végző személyt az adóhatóság nyilatkozattételre kötelezheti
azon adózóról, amely javára a fuvarozást végzi, továbbá
ellenőrizheti a termék eredetét és a tulajdonjogot igazoló
dokumentumok meglétét. (Art. 88. § (6) - (6a) bek.)
Kiegészült: EKAER szám, fuvarozott termék (megnevezése,
mennyisége, termék átvételének körülményei, kirakodásának
címe)
Hatósági zár: ha kockázati tényezők igazolják, úgy a termék
azonosságának biztosítása érdekében hatósági zár
alkalmazható,
amelynek
sértetlensége
belföldön
ellenőrizhető (Art. 88. § (6b) bek.)

Szankciók – 2015. március 1.
Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a
fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem
teljesült a bejelentési kötelezettség, úgy a be nem jelentett
termék vagy annak része igazolatlan eredetű árunak minősül és
az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben mulasztási bírság
szabható ki az adózó terhére
(Art. 172. § (19a) bek.)
A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető vagy
adózó költségére megőrzésre elszállíttatható.
(Art. 173. § (1) bek.)

Gyakran felmerülő kérdések
EKAER szám: termékegységet (több termékfajta/terméktétel is beletartozhat)
azonosít, egy feladótól egy címzettig, a gépjármű egyszeri mozgásához
A termékadatok esetében az általános (kereskedelmi) megnevezés a termék
gyűjtő neve is lehet. Pl.: barackos joghurt, almás joghurt joghurt
A bruttó tömegbe a termék szállításához használt csomagolás tömege is
beleértendő (raklapok kérdése)
arányosítva feltüntetve az egyes
tételsorokhoz, vagy az egyik tételsorhoz hozzászámítva is megfelelő.
Értékadat a megrendeléskor ismert érték Ft-ban (előző év végi MNB árfolyam
használatos az átszámításhoz)
Gyűjtő szállítás esetén a bejelentés az egyes megrendelések/főfuvar
egybeszámítás kérdése, rakományjegyzék (feladó-címzett, címadatok, tömeg)

Gyakran felmerülő kérdések
Túrajárat – slepp értékesítés (belföld)
az új vevők esete

előrendelés alapján bejelentés, kivéve

Őstermelők kompenzációs felár alkalmazása, alanyi adómentesség, felvásárlói
bejelentés
Belföldi forgalomban saját áru mozgatása, bérmunka
köteles

nem bejelentés

Visszáru bejelentése, ha annak átvételét az átvevő bejelentette, illetve ha
átvétel bejelentés nélkül kerül visszafuvarozásra
Mennyiségi/érték határ alatti bejelentés (önkéntes)
Átvételi címre érkezéskor „tényadatok” megadása
a módosítást az arra okot
adó körülmény bekövetkeztekor be kell jelenteni. Az átvétel bejelentése 3
munkanapra változott, így az akkor ismert adatokat módosítani kell szükség
esetén.

Gyakran felmerülő kérdések
Tranzitforgalom: a Közösség tagállama(i) vagy Magyarország területén
áthaladó közúti fuvarozás, tekintet nélkül arra, hogy az rakott vagy üres közúti
járművel történik-e a szóban forgó területeken történő felrakodás, illetve
lerakodás végzése nélkül (raktárak / átrakodó pontok átvétel / felrakodás)
Fel- összeszerelés tárgyául külföldi által beszállított termékek, ha azt belföldi
személy nem veszi át
Átvételi címre érkezés bejelentése, felrakodás megkezdésének bejelentése
(dátumok, illetve a felrakodás dátumának megadása)
Cikkszám megadása opcionális
Szállítmányozó kiválaszthatósága a felületen
EKAER számhoz rendelhető,
felelősség tekintetében az általa bejelentett adat az adózó nevében tett
jognyilatkozat!
Vámáru fuvarozása belföldön nem bejelentés köteles az EKAER –ben

Lényeges változások - Rendelet
A részletszabályokat tartalmazó rendelet főbb módosításai:
Címzett és feladó fogalmának egységes meghatározása a
fuvarozás iránya szerint
Felrakodás / kirakodás címe vonatkozásában megadandó
adatok meghatározása (házszám, helyrajzi szám, GPS)
A belföldi láncértékesítés bejelentésének pontosítása (3. § (3)bek.)
Tömeg és értékadatok 10% pontossággal
valótlan adat?..

fölötte már

A bejelentési határok egységesítése:
Nem kockázatos termék: 2,5 tonna vagy 5 millió Ft fölött bejelentés
köteles ha útdíjköteles járművel történik a szállítás
Kockázatos termék: 500 kg vagy 1 millió Ft fölött bejelentés köteles
bármilyen gépjárművel végzett szállítás esetén

Lényeges változások - Rendelet
A részletszabályokat tartalmazó rendelet főbb módosításai:
Termelői csoport / termelői szervezet / Integrátor szervezet
részére történő értékesítés bejelentési kötelezettségének
meghatározása (3. § (4) bek.)
Bejelentés nélkül szállítható termékek körének bővülése
(mentességek):
Bejelentésköteles hulladékok szállítása
Fémkereskedelmi engedélyköteles termékek
A külön jogszabályban meghatározott gyógyszerek
Postai küldeményként feladott termékek

Belföldi útszakasz-mentesítés (max 20 km)
Egyszerűsített adattartalmú bejelentés (feltételekhez kötött)

Lényeges változások - Rendelet
A részletszabályokat tartalmazó rendelet főbb módosításai:
Bárca szám helyett UN szám
Kombinált
rendezése

(intermodális)

fuvarozások

bejelentésének

HU-EU és HU-HU irányban a felrakodás megkezdése helyett
a fuvarozás megkezdésének bejelentése
Egy feladó több felrakodási címéről / egy címzett több
kirakodási címére történő fuvarozások címadatainak
bejelentése egy EKAER szám alatt. (2015. június 1 –től !)
Biztosíték: 60 nap helyett 45 napra szükséges nyújtani
Átváltás: tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB
árfolyamon

Köszönöm a figyelmet!

EKAER felület
Az adózó vagy a képviseletére jogosult személy az EKAER elektronikus
felületének „REGISZTRÁCIÓ” menüpontjában első lépésben bejelentkezik az
ügyfélkapuba a felhasználónevének, valamint jelszavának megadásával. A
megadott adatok alapján az ügyfélkapu a felhasználó azonosítását kísérli meg.

EKAER felület - bejelentkezés

EKAER felület - regisztráció

Amennyiben az adatok megadásakor a regisztrációt végző személy természetes
személyazonosító adatainak megadásakor elírás történik, az alábbi hibaüzenet
jelenik meg:
„A megadott adatok alapján az azonosítás sikertelen.”

EKAER felület - regisztráció
A szürke színnel jelölt
mezőket a rendszer
automatikusan emeli
be a megadott
adóazonosító szám
alapján.

EKAER felület - regisztráció

EKAER felület – EKAER szám igénylés

EKAER felület – EKAER szám igénylés

EKAER felület – EKAER szám igénylés

EKAER felület – EKAER szám igénylés

EKAER felület – EKAER szám igénylés

EKAER felület – EKAER szám adatainak megtekintése

EKAER felület - felhasználók

EKAER felület – kedvenc címek

EKAER felület – kockázatos áruforgalom

EKAER felület – elektronikus kapcsolat (xml)

EKAER felület – átvétel bejelentés

