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MAI HELYZET? 

34 ELLENŐRZÉSI 
PONT, 

ELLENŐRZÉS 
NÉLKÜL 

ÁFA? 
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MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: 
 

DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK,  
KONTÉNERES SZÁLLÍTÁSOK FELFÜGGESZTÉSE, MAJD KORLÁTOZÁSA,  

KONTÉNERESBŐL PONYVÁSBA, NAGY JÁRMŰBŐL TÖBB KICSIBE,  
MILLIÁRDOS LEFOGLALÁSOK, 
RUHA A HŰTŐKAMIONBAN,  

CSALI SZÁLLÍTMÁNYOK,  
HATÁR KÖZELÉBEN NEM VÁLLALTÁK A FUVAROKAT, 

„MIKOR MENTEK MÁR INNEN” 
TAKTIKAI ÜGYLETEK, BÉRRAKTÁROZÁS, MAJD HA KIFIZETTÉK….,  

OPERATÍV INFORMÁCIÓK (FORGALOM ÁTSZERVEZÉSE), 
KÉTES CÍMZETTEK ESETÉN KÍSÉRÉS

BEFOGADÓ NYILATKOZAT, VISSZATARTÁSOK, 
SZLOVÁK INFORMÁCIÓ (2003-ÓTA TÖBB A VISSZAIGÉNYELT ÁFA MINT…), 

LEGJOBB ÉLELMISZER AZ ÁFA MENTES ÉLELMISZER
ÉLELMISZERBIZTONSÁGI SZABÁLYOK? (NÉBIH) 

FELDERÍTÉSEK, INTÉZKEDÉSEK SOKASÁGA, 
ADÓCSALÁSRA IRÁNYULÓ ELŐKÉSZÜLETEK…….  

KAMIONSOFŐRÖK „MESÉLTÉK” (BETONACÉL, CUKOR, REPCE….)  
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AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FÓKUSZPONTJAI 

 Előzetes bejelentés alapján valós idejű ellenőrzés 
megteremtése azon árumozgási folyamatok esetén, ahol az 
adót (áfát) a legjelentősebb mértékben eltitkolhatják: 

 Közösségen belüli termékbeszerzés, 

 Közösségen belüli termékértékesítés, 

 első belföldi adóköteles értékesítés (a jövőben várhatóan 
minden belföldi értékesítés). 

 Biztosíték nyújtási kötelezettség az azonosított kockázati 
pontokon. 

 Hatósági zár alkalmazása kockázati tényezők felmerülése 
esetén. 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE 

 ART: 

 Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök 

 Bejelentéssel érintett termékkörök 

 Mentességi szabályok 

 Bejelentés módja, a bejelentésre jogosultak köre 

 Bejelentendő adatkörök 

 A kockázati biztosíték 

 Szankciók 

 NGM rendeletek: 

 A kockázatos termékek körének meghatározása 

 Az EKAER szám megállapításának rendje, a bejelentés, 
változásbejelentés, kockázati biztosíték mértéke 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁLTALÁBAN 
 

 

 Az Art. 22/E. §-a szerint bejelentési kötelezettség terheli az 
útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó 

 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  

 belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első 
adóköteles termékértékesítést 

 

Az áru típusától, értékétől és mennyiségétől függetlenül minden olyan fenti 
tevékenységhez tartozó árumozgást kötelező bejelenteni, amely útdíjköteles (3,5 
tonna megengedett össztömeg feletti) járművel történik. 



KÉRDÉS 

 

 belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére 
történő első adóköteles termékértékesítés? 

 

 GYÁRTÓ, ELŐÁLLÍTÓ, MEZŐGAZDASÁGI 
VÁLLALKOZÁS, TERMÉKÉT ELSŐ ÉRTÉKESÍTÉS 
SORÁN 3,5 T  JÁRMŰVEL SZÁLLÍTJA, ADÓMENTES 
KÖZÖSSÉGI BESZERZÉST KÖVETŐEN, AZ ELSŐ 
ÉRTÉKESÍTÉS 3,5 T 



KÉRDÉS 

 

 VÉGFELHASZNÁLÓ: 

 

A TERMÉKET SZEMÉLYES SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSÉT 
MEG NEM HALADÓ MENNYISÉGBEN MAGÁN-
SZÜKSÉGLETE KIELÉGÍTÉSÉRE VALÓ FELHASZNÁLÁS 
CÉLJÁBÓL VÁSÁRLÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY. 



Az EKAER szabályozás felépítése (ART) 

I. Bejelentési kötelezettség általában 
 

 

DE! 

 

 Kockázatos élelmiszerek esetében akkor is fennáll, ha a terméket 
olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles (3,5 
tonnánál alacsonyabb össztömegű), és egy fuvarozás keretében 
ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-
ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja,   

 Egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan 
gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy 
fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott 
termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 
1 millió forintot meghaladja. 

 A kockázatos termékek körét NGM rendelet határozza meg 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁLTALÁBAN 
 

 A bejelentési kötelezettséggel járó közúti szállítások kizárólag EKAER 
szám birtokában végezhetők 

 

 EKAER szám: az előzetes bejelentés alapján képzett azonosító szám, 
amely egy adott termékegységet azonosít 

 Ugyanazon megrendelő részére, 

 Egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri mozgása során) 

 Egy átvételi helyre 

FONTOS! 
 Az EKAER szám egy bejelentést azonosít, amely többféle terméket is 

jelenthet! 

 15 napig érvényes! 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁLTALÁBAN 
 

 Az adóhatóság nem állapít meg EKAER számot 

annak a címzettnek, aki/amely 

 

 

 Adószáma jogerősen törölt 

 Kényszertörlés alatt áll 

 Véglegesen megszűnt adózó 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁLTALÁBAN 
 

Mentességi szabályok: 

 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 katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében a 
katasztrófa megelőzésében, elhárításában részt vevő gépjármű 

 A segélyszállítmányt szállító gépjármű 

kivételt képez a bejelentésre kötelezettek köréből 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁLTALÁBAN 
 Mentességi szabályok: 

 

• ÁTVONULÓ HADERŐK, 

• NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS, EGYEZMÉNY, (NATO, SHENGENI MEGÁLLAPODÁS) 
VISZONOSSÁG 

TERVEZET 

• AZ ADÓZÓ, HA AZ ÁLTALA FELADOTT VAGY RÉSZÉRE UGYANAZON 
ÚTDÍJKÖTELES GÉPJÁRMŰVEL EGY FUVAROZÁS KERETÉBEN SZÁLLÍTANDÓ 
NEM KOCKÁZATOS TERMÉKEK TÖMEGE A 2500 KG-OT VAGY AZ ADÓ 
NÉLKÜLI ÉRTÉKE A 2 000 000 FT-OT NEM HALADJA MEG!!! 

• KOCKÁZATOS ÉLELMISZER 200 KG., ADÓ NÉLKÜLI ÉRTÉKE 250 000 FT-OT , 
EGYÉB KOCKÁZATOS TERMÉK 500 KG, 1 000 000 FT-OT NEM HALADJA MEG. 

• EMCS 

• TERMÉSZETES SZEMÉLY AKI SAJÁT SZEMÉLYES SZÜKSÉGLETÉNEK 
KIELÉGÍTÉSÉT MEG NEM HALADÓ MENNYISÉGŰ ÁRU FUVAROZÁSÁBAN 
ÉRINTETT. 

 

kivételt képez a bejelentésre kötelezettek köréből 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁLTALÁBAN 
 

A bejelentés módja, a bejelentésre jogosultak köre 
 

 Kétszintű regisztrációt követően 

 1. Adózó törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az 
ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel 

 2. Az előbbi adatok birtokában az EKAER elektronikus felületén belépve 
hozzáférést igényel azon személyek részére, akik bejelentést 
rögzíthetnek, illetve módosíthatnak 

FONTOS! 

 Az EKAER felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és 
jelszóval rendelkező személyek által teljesített bejelentés az adózó 
nevében tett jognyilatkozatnak minősül! 

 Az adózó nevében eljáró személyek mindaddig teljesíthetnek bejelentést, 
amíg az adózó ezen jogosultságukat az EKAER felületen vissza nem vonja 



KÉRDÉSEK 

MIKORTÓL? 

KITŐL, HOGYAN? ELŐZŐ KOCKÁK 

MENNYI IDŐN BELÜL VÁLASZ? AZONNAL 

TÖBB 100 000 DARAB KÉRELEM. UD PROFI 

MŰSZAKI HIBA? KARBANTARTRÁS? NAV HONLAP, 
MEGJAVUL, PÓTOLNI, ELMARAD NINCS SZANKCIÓ. 

TÖBB TELEPHELY-HÁNY EKAER SZÁM? NINCS 
KORLÁT 

BEJELENTÉSRE MEGHATALMAZOTTAK  ESETÉN VAN-
E KORLÁT? NINCS! FELELŐSSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG!!! 

 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG (EU-HU) 
 

A bejelentésre kötelezett: címzett (termékbeszerzés) 

 átvevő (egyéb cél) 

A bejelentendő/módosítható adatok köre: 
  feladó adatai (név, adóazonosító szám) 
  felrakodás címe, 
  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  
  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai 
  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg) 
  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb 

cél) 
 a termék ára: 

 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 
Fenti adatokat a termék fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni! 



Az EKAER szabályozás felépítése (ART) 

I. Bejelentési kötelezettség (EU-HU) 
 

 

 

 További kötelezettség: 

 

 Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása 

 

 Kirakodási helyre érkezés bejelentése (címzett, átvevő a kirakodási 
helyre történő megérkezéskor DE LEGKÉSŐBB A CÍMRE ÉRKEZÉST 
KÖVETŐ MUNKANAPON az EKAER felületen) 

 



Az EKAER szabályozás felépítése (ART) 

I. Bejelentési kötelezettség (HU-EU) 
 

A bejelentésre kötelezett: feladó (termékértékesítés) 

 felrakodó (egyéb cél) 

A bejelentendő/módosítható adatok köre: 
  feladó adatai (név, adóazonosító szám) 
  felrakodás címe, 
  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  
  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai 
  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg) 
  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, 

bérmunka, egyéb cél) 
 a termék ára: 

 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 
Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! 



Az EKAER szabályozás felépítése (ART) 

I. Bejelentési kötelezettség (HU-EU) 
 

 

 

 További kötelezettség: 

 

 Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása 

 

 Felrakodás tényleges időpontjának bejelentése (feladó, felrakodó a 
gépjárműre történő felrakodás megkezdésekor az EKAER felületen) 

 



Az EKAER szabályozás felépítése (ART) 

I. Bejelentési kötelezettség (HU-HU) 
 

A bejelentésre kötelezett: feladó (első belföldi adóköteles termékértékesítés) 

A bejelentendő/módosítható adatok köre: 
  feladó adatai (név, adóazonosító szám) 
  felrakodás címe, 
  címzett adatai (név, adóazonosító szám),  
  kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai 
  termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg) 
  a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, 

bérmunka, egyéb cél) 
 a termék ára: 

 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 
Fenti adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG (HU-HU) 
 

 

 

 További kötelezettség: 

 

 Az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása 

 

 Kirakodási helyre érkezés bejelentése (címzett, átvevő a kirakodási 
helyre történő megérkezéskor DE LEGKÉSŐBB A CÍMRE ÉRKEZÉST 
KÖVETŐ MUNKANAPON az EKAER felületen) 

 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG (KOCKÁZATOS 

TERMÉKEK) 

 Kockázatos élelmiszerek esetén EKAER számot az az adózó 
kaphat, amelyik: 

 

 A FELIR rendszerben bejelentett élelmiszer vállalkozó 

 Élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely 
bejelentésének eleget tett 

 Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette 

 

 Kockázatos egyéb termékek esetén EKAER számot az az adózó 
kaphat, amelyik: 

 

 Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

I. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG (KOCKÁZATOS 

TERMÉKEK) 
 

Kockázati biztosíték: 

 

Külön letéti számla: befizetés 

Garancia 

 

Összege: 60 nap már bejelentett kockázatos termék adó nélküli értékének 
15%-a. 

Lehetőség lesz a biztosíték megfelelőségének figyelésére 

 



Az EKAER szabályozás felépítése (ART) 

I. Bejelentési kötelezettség (áttekintés) 

közúti fuvarozás 

EU más tagállama → 

Magyarország 

 termékbeszerzés / egyéb 

behozatal 

   Magyarország   → 

  EU más tagállama 

termékértékesítés / egyéb kivitel 

belföldi forgalomban - nem 

végfelhasználó részére - első 

adóköteles értékesítés 

kockázatos 

termék 

nem 

kockázatos 

termék 

kockázatos 

termék 

nem kockázatos 

termék 

kockázatos 

termék 

nem kockázatos 

termék 

útdíjköteles gépjárművel B+KB B B B B+KB B 

nem  

útdíj- 

köteles  

súly vagy 

értékhatár felett 
B+KB − B − B+KB − 

 

súly és értékhatár  

alatt 

− − − − − − 

B = bejelentés 

KB = kockázati biztosíték 

Az EKAER szám kiadásának feltétele a biztosítékadási kötelezettség teljesítése akkor, ha közúti fuvarozással járó tevékenységet kockázatos 

termékkel végzik belföldi kirakodási/átvételi címre 

 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

ELLENŐRZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

 Befogadó 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. 

 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 



AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FELÉPÍTÉSE (ART) 

SZANKCIÓK 

 

 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 

 

 A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető vagy 
adózó költségére megőrzésre elszállíttatható. 



29 Feladó / Címzett Bejelentő modul ÁRUREG HU-GO 

NÉBIH 

Biztosíték EKÁER azonosító 

Bejelen
tés 

fogadá
sa 

Bejelentés 

Előzetes 
rögzítés 

Rendszám 
megadása 

Adat-
módosítás 

Megérkezési 
bejelentés 

Adatellenőrzés 

indulás 

érke
zés 

Kapu 
adatok 

Kapu 
adatok 

összes bejelentés 

összes bejelentés 

kockázatos bejelentések 

kockázatos bejelentések 




