
Tisztelt Partnerünk!

A Magyar Közlöny 2014. évi 188. számában megjelent 50/2014. (XII.31.) NGM számú rendelet előírásai szerint 2015. január 1-ével 
Magyarországon bevezetésre került az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER). Amennyiben 
ez a rendelet Önöket érinti, akkor nyilván tudomással bírnak arról, hogy a rendszer hatálya alá tartozó küldemények feladóit szigorú 
szankciókkal fenyegetett bejelentési kötelezettség terheli a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

Hangsúlyozzuk, hogy a bejelentés minden esetben a rendszer hatálya alá tartozó küldemény feladójának, tehát a minket szállítással 
megbízó fél kötelezettsége, melynek elmulasztása jelentős büntetéssel és további súlyos következményekkel járhat. A bejelentés el-
mulasztásából vagy egyéb hiányosságából adódó károkért és következményekért cégünk semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben az EKÁER szabályozás szerint bejelentésre kötelezett küldemény szállításával bíznak meg minket, az alábbi megoldások-
kal tudjuk megkönnyíteni a NAV felé történő kötelezettségeik teljesítését:

Amennyiben megbízásaik adatait
• ügyfélprogramunkon (SmartImp) keresztül továbbítják felénk, abban az esetben kérjük, hogy a programban szükséges mó-

dosítások elvégzésének céljából jelezzék igényüket a cégükkel kapcsolatot tartó üzletkötőnknél, vagy az ertekesites@tof.hu és 
az it@tof.hu e-mail címek valamelyikén.

• saját rendszerből kinyert csv file formájában juttatják el cégünkhöz, abban az esetben a file-t további mezőkkel szükséges 
bővíteni. A részletekkel kapcsolatban kérjük, hogy szintén vegyék fel a kapcsolatot a cégükkel kapcsolatot tartó üzletkötőnkkel, 
vagy kollégáinkkal az ertekesites@tof.hu és az it@tof.hu e-mail címek valamelyikén.

A fenti módosítások elvégzéséig - ideiglenesen - a napi küldemény adatok mellett külön táblázatban is fogadni tudjuk az EKÁER-es 
küldemények kiegészítő információit; ez esetben a következő adatokat kérjük megadni küldeményenként:

Fájl formátum: .CSV

FUVSZAM FUVSZAM EKAER EKAER_email

Meghatározás Csomagazonosító EKAER azonosító EKAER értesítő e-mail cím

Típus Alfanumerikus Alfanumerikus Alfanumerikus

Max. hossz 24 20 100
 
Mivel cégünk gyűjtőszállítmányozási rendszerben működik, a küldeményeket a feladástól a kézbesítésig legalább kettő vagy több 
gépjármű szállítja. Az ebből adódó rendszámváltozásokról minden érintett ügyfelünk számára folyamatos, valós idejű információkat 
tudunk majd küldeni egy, erre a célra külön megadott, dedikált e-mail címre.

Ezen felül – amennyiben igényt tartanak rá és részünkre jogosultságot biztosítanak erre – ezeket a rendszámváltozásokról szóló be-
jelentéseket ügyfeleink nevében a NAV rendszerében - adminisztrációs felár ellenében - közvetlenül mi módosítjuk.

Az EKÁER adminisztrációs felár mértéke nem szerződött partnereink számára: 600 Ft + ÁFA / EKÁER-es küldemény.
Az EKÁER adminisztrációs felár mértéke szerződött partnereink számára: 300 Ft + ÁFA / EKÁER-es küldemény.

Operációs hálózatunk jellegéből adódóan ezek a rendszámváltozások minden esetben az esti, éjszakai, illetve kora hajnali órákban 
történnek, így ez lehet a legkényelmesebb megoldás ügyfeleink számára.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a küldemények felvételét végző gépjármű rendszámát minden esetben a megbízónak kell berögzíteni 
a NAV EKÁER rendszerébe. A küldeményeknek a NAV EKÁER rendszerben történő lezárása szintén a megbízó kötelezettsége.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy ezen kiegészítő szolgáltatás igénylése esetén a NAV EKÁER felületén történő bejelentés során meg 
kell adniuk a trans-o-flex Hungary Kft. EKÁER rendszerben rögzített alábbi szállítmányozói azonosítóját és ugyanitt hozzájárulásukat 
kell adják ahhoz, hogy módosíthassuk a rendszám adatokat:

118784545

A rendszámváltoztatásokhoz szükséges jogosultság NAV rendszerében történő
beállításával kapcsolatos részletes információkat a későbbiekben közöljük.

A mellékelt, illetve honlapunk E-Ügyfélszolgálat / Letölthető dokumentumok menüpontja alól is letölthető, EKÁER Hozzájárulás nevű 
formanyomtatvány kitöltésével és az ertekesites@tof.hu címre történő elküldésével, kérjük feltétlenül, mielőbb adják meg számunkra 
azt az e-mail címet, melyre a rendszámok változásairól szóló értesítéseket várják. Ugyanezen az űrlapon tudnak hozzájárulást adni 
cégünknek arra vonatkozóan, hogy az Önök nevében a rendszámváltozásokat a NAV rendszerébe is feltöltsük.
A kitöltött hozzájárulásból kérjük, hogy egy eredeti, cégszerűen aláírt példányt a „trans-o-flex Hungary Kft. / Értékesítés
1239 Budapest, Európa út 12.” címre is szíveskedjenek elküldeni.
 
Budapest, 2015. január 28.
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