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Az Elektronikus Közúti  Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Az EKAER bevezetése a legnagyobb változást jelenti  a kötelezett ek számára a 2015-ös 
évben.
Ez a hírlevél a jelenleg rendelkezésre állóinformációk alapján készült, a még várható válto-
zásokról külön hírlevelet küldök.

A bevezetésre 2015. január 31-ig „tanuló időszak” áll rendelkezésre, ezen időszak alatt  
nem büntet a NAV, ha valaki semmit sem csinál, akkor sem kap büntetést.

De jobb elkezdeni a felkészülést!

A felkészülést minél hamarabb el kell kezdeni, ha valaki érintett  az EKAER-ben.

Első feladat:
Aki az élelmiszer lánccal kapcsolatba kerül, annak a NÉBIH-nél FELIR számot kell kérnie, az 
alábbi linken:
FELIR regisztráció: http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/guest/fel-
ugyeleti-dij

A FELIR azonosító hiányában nem lehet a termékeket forgalmazni.

Jogszabály: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

A törvényt egyébként is érdemes tanulmányozni, mert az egész élelmiszer verti kumot 
átf ogja. (pl. az élelmiszeripari gépeket is)
A NÉBIH FELIR kereső alkalmazásának oldalán (http://portal.nebih.gov.hu/web/
guest/felir-kereso) ellenőrizhető, hogy:
- FELIR köteles-e a forgalmazott  termék a vámtarifaszám alapján,
- FELIR regisztráció kötelezett -e egy adott  vállalkozása a TEÁOR száma alapján,
- FELIR azonosítóval az adott  vállalkozás rendelkezik-e

Azon cégek, akik a FELIR hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek, és még nem rendel-
keznek azonosítóval, regisztrálniuk kell a felügyeleti  díj bevallási rendszerén keresztül.
Akik 2014-ben már benyújtott ak érvényes bevallást, azoknak van FELIR számuk. Akiknek 
nem volt bevallási kötelezett ségük, azok egy 0-s bevallást adhatnak be, és automati kusan 
kapnak FELIR számot.



Akik élelmiszert importálnak, azok bejelentik az első raktárt, ahol lerakják az árut. A 
regisztrált első magyarországi tárolási helyek a NÉBIH weboldalán található kereső 
(http://portal.nebih.gov.hu/elso-betarolasi-hely-kereso) segítségével 
elérhetők.
Ha a cég nem találja meg az adatait az első tárolási hely kapcsán, akkor
- ha növényi alaptermék forgalmazásával foglalkozik: a területileg illetékes megyei kor-
mányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához fordulhat
- egyéb élelmiszer esetén: a területileg illetékes járási állat egészségügyi hivatalhoz fordul-
hat.

http://portal.nebih.gov.hu/teaor-szamok-listaja
http://portal.nebih.gov.hu/felir-vamtarifa-adatok
https://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/ekaer.html

Másodiki feladat, ha valaki EKAER-re kötelezett:
Mivel az EKAER rendszerben biztosítékot kell letenni, és ez csak akkor kerülhető el, ha 
valaki 
- minősített adózó
- köztartozásmentes (legalább két éve működő cég esetében)
- pénzintézeti garanciával rendelkezik

A három lehetőség közül egyet teljesíteni kell:
Minősített adózó: Az Art. szerint az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki 
(amely) legalább a kérelem előterjesztésének napját megelőző 3 éven át működött, és a 
kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az adóhatóság nem állapított meg a 
terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy áll csőd-, illet-
ve felszámolási eljárás alatt, illetve fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet nem 
terjesztett elő.
A felvételt a minősített adózók közé kérelmezni kell, nyomtatvány a NAV  14T112 számú 
nyomtatványa.
Az alábbi linkek elérhető az adatbázis:
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/mad_lekerdez

Köztartozás mentes adózó: Ha valaki legalább két éve működik és köztartozás mentes 
adatbázisban szerepel, akkor nem kell letétet biztosítania. Az ügyintézésre az állami adó-
hatóság a KOMA elnevezésű nyomtatványt rendszeresítette.
Az alábbi linkek elérhető az adatbázis:
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes

Pénzintézeti garancia: Erről még nem sokat lehet tudni, aki erre kényszerül, az érdeklőd-
jön a bankjánál, vagy biztosítójánál.
Ha egyik sincs, akkor elkülönített NAV számlára biztosítékot kell befizetni, de ez az utolsó 
lehetőség legyen. 2015 január 31-ig kell nyújtani, az addig rögzített forgalom alapján.



Harmadik feladat:
Nézzük át a törvényt alaposan. 
A törvényi szabályozás az ART-ben szerepel.
Az EKAER egy számítógépes nyilvántartás, amit a NAV üzemeltet.
A www.ekaer.hu nem hivatalos oldal! Nem lehet tudni, ki csinálta és milyen célból.
A hivatalos oldal várhatóan a: 
www.ekaer.nav.gov.hu   lesz! Jelenleg nem üzemel, de napokon belül beindul (de-
cember 20-a határidő).
Az adatbázis használatához ügyfélkapus bejelentkezés szükséges, remélhetőleg ezzel már 
mindenki rendelkezik. Tehát PC és internet szükséges a bejelentéshez.

A rendszer beindulása után minden érintett fuvar elindulása előtt egy EKAER számot kell 
kérni az interneten keresztül, ezt a rendszer automatikusan megadja. 

Az EKAER szám azonosítja a fuvart.

Mikor NEM kell EKAER számot kérni? 

-Ha nem közúti fuvarozás történik, vasút, hajó, repülő nem érintett.

-Az Uniós határt átlépő áru mozgásokhoz (export-import) sem kell szám, mert ezeket az 
Uniós határon ellenőrzik. (nem azonos az Unión belüli „export-importtal”)

-Nem kockázatos termék esetén, 2.500 Kg-ig, vagy nettó 2.000.000 Ft-ig, akkor sem, ha 
útdíj köteles járművel szállítják.

Mikor kell EKAER számot kérni? 
Nem teljes körűen kell minden fuvarra EKAER szám.

-Ha útdíj köteles járművel történik a szállítás, három esetben kell az EKAER szám:

 ■Magyarországra történő, Unión belüli termék behozatal, (termék vásárlása, vagy ter-
mék bérraktározása) 
 ■Magyarországról történő, Unión belüli termék kivitel, (termék eladása, vagy termék 
bérraktározása)
 ■Magyarországon belüli, nem végfelhasználónak történő első áfa köteles értékesítés 
esetében.

Végfelhasználónak csak a természetes személy számít, pl. nem áfa alany magánszemély 
saját építkezéshez vásárol nagy mennyiségű építő anyagot. Az ő esetükben nincs áfa visz-
szaigénylés, ezért nem is kell EKAER szám.
Vállalkozó saját raktárai közötti árumozgás nem áfa köteles, ezért nem kell EKAER szám.
Áfa alanyok között is csak az első áfás-s értékesítést kell figyelni. Pl. a gyár árut ad el a 
nagykereskedőnek, akkor ez EKAER köteles, mert első értékesítés. A nagykereskedő az árut 
a kiskereskedőknek kiszállítja, nem első értékesítés, ezért nem kell EKAER szám.
Azt kell figyelni, hogy a VTSZ szám megváltozik-e a feldolgozás során a gyárban. Ha az 
alapanyag és az értékesített termék VTSZ száma különböző, akkor az adott új VTSZ számra 
vonatkozóan első értékesítés történik, ezért kell EKAER szám.



-Ha NEM útdíj köteles járművel történik a szállítás, két esetben kell az EKAER szám:

 ■Kockázatos élelmiszerek szállításakor. Itt a kockázatos alatt az ÁFA szempontja szerinti 
kockázatot kell érteni. Csak abban az esetben, ha a mennyiség 200 Kg felett van, vagy 
ha a nettó érték 250.000 Ft felett van. 

 ■ Kockázatos egyéb termékek szállításakor. Itt a kockázatos alatt az ÁFA szempontja sze-
rinti kockázatot kell érteni. Csak abban az esetben, ha a mennyiség 500 Kg felett van, 
vagy ha a nettó érték 1.000.000 Ft felett van.

Hogy mik tartoznak áfa kockázatos termékeknek, külön jogszabály határozza meg, még 
kidolgozás alatt van.

Biztosítékok az áfa csalás kivédésére.
Ha valaki a rendszerbe bejelentkezett, akkor minden nap újra számolja a rendszer a bizto-
sítékot, a megelőző 60 nap nettó áruértékének 15% a biztosíték.
Ez nem járható út, ezért kell a hírlevél elején részletezett megoldásokat választani. pl. köz-
tartozás mentesség.

Technikai információk:
A fuvarozónak, a vevőnek és a szállítónak együtt kell működni.

Uniós beszerzés esetén a címzettnek (átvevőnek) kell megtenni a bejelentést, a felrako-
dás megkezdése előtt, de legalábbis a magyar határra érkezés előtt, mert a pénzügyőrök 
megállítják a teherautót. A bejelentendő adatokat az ART tartalmazza. Ha menet közben 
változik valami, pl. a célállomás akkor online lehet módosítani.
 Az EKAER számot közölni kell azzal, aki az áru lerakodását végzi, és a lerakodás megkezdé-
se előtt az EKAER számhoz hozzá kell rendelni a lerakodás adatait.

Uniós értékesítés esetén a feladónak (átadónak) kell megtenni a bejelentést, a felrakodás 
megkezdése előtt.

Magyarországon belüli fuvar esetén a feladó kéri az EKAER számot, és bejelenti a felrako-
dás megkezdését. Az áru megérkezésekor a címzett átveszi az EKAER számot a feladótól és 
ő jelenti be a lerakodás megkezdését.

Büntetések:
A büntetés mértéke brutális, ez szóba sem jöhet. Igazolatlan eredetű áru 40%-a a bírság.

Személyi feltételek:
A bejelentés nem könyvelői feladat, mert ez operatív fuvarozási információk bejelentését 
jelenti, ráadásul késedelem nélkül. A könyvelés pedig a számviteli bizonylatok utólagos 
rögzítését jelenti. 
Tehát a fuvarozót, vagy a cégen belüli szállítmányozásért felelős dolgozót kell kioktatni a 
rendszer használatára.



2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Az általános forgalmi adókötelezettség bejelentése

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség

22/E. § (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó

a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú 
behozatalt,

b) Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú 
kivitelt,

c) belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést

(a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom 
Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat.

(2) A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó az EKAER szám megállapítása érdekében 
köteles az állami adó- és vámhatósághoz a 11. számú melléklet szerinti adattartalommal bejelentést tenni.

(3) A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózót bejelentése alapján az állami adó- és 
vámhatóság nyilvántartásba veszi és a bejelentés alapján EKAER számot állapít meg a számára.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szabályait alkalmazni kell a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is, ha a terméket 
olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíj köteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére 
fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja, illetve 
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.

(5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti tevékenységét kockázatos termékekkel végzi, 
továbbá amennyiben a (4) bekezdés szerinti közúti fuvarozással járó tevékenységet folytat - a bérmunka céljára 
történő közúti fuvarozással járó tevékenység kivételével - kockázati biztosítékot köteles nyújtani.

 (7) Az (1) és (4) bekezdések szerinti tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettségre és az (5) bekezdés 
szerinti kockázati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az állami adó- és vámhatóság az adózó bejelentése alapján az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba és 
szerepelteti az EKAER-ben:

a) EKAERszám,

b) feladó adatai (név, adóazonosító szám),

c) felrakodás címe,

d) címzett adatai (név, adóazonosító szám),

e) kirakodás (átvétel) címe,

f) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott 
jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem 
azonos a címzettel,

g) termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén arra vonatkozó adat, hogy az átvételi címre érkezés, valamint 
az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló közúti fuvarozás esetén a gépjárműre történő felrakodás 
megkezdésének bejelentése mely elérhetőség(ek)ről lehetséges (telefonszám, e-mail cím),

h) az EKAER számhoz tartozó termék(ek):

ha) általános megnevezése,

hb) a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 
számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 



számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig),

hc) az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban,

hd) veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma,

he) a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az 
adat rendelkezésre áll,

i) a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet:

ia) termékértékesítés,

ib) termékbeszerzés,

ic) bérmunka,

id) egyéb cél,

j) amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes 
termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes 
termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli 
beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték.

k) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma,

l) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről 
belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) 
helyre érkezésének időpontja,

m) a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására 
használt gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontja.

(9) Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az 
ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. A (2) bekezdés szerinti bejelentést az adózó vagy az 
a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER 
elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt.

(10) A (9) bekezdés szerinti, az EKAER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel 
és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak 
minősül.

(11) A (9) bekezdés szerinti, adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az 
adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre 
vonatkozó jogosultságukat.

178. § E törvény és - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában

42. EKAER szám: az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) által a termék közúti 
fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet 
azonosít,

43. Kockázatos termék: a külön jogszabály által kockázatosnak minősített élelmiszerek és egyéb termékek,

44. Végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben 
magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy,

45. Címzett: a terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló beszerzését vagy 
belföldi beszerzését megvalósító általános forgalmi adó alanya, továbbá termékbeszerzésen kívüli egyéb célból 
történő fuvarozás esetén az átvevő,

46. Feladó: a terméknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló, vagy első belföldi 
adóköteles - nem közvetlenül végfelhasználó részére történő - értékesítését megvalósító általános forgalmi adó 
alanya, valamint az általános forgalmi adó mentesség érvényesítése érdekében a belföldön nyilvántartásba nem 



vett adózó helyett eljáró közvetett vámjogi képviselő, adóraktár üzemeltetője,

47. Felrakodó: a közúti fuvarozásához használt gépjárműre a termék felrakodását végző személy,

48. Útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 
szóló törvény szerinti útdíj köteles gépjármű,

49. Gépjármű: az útdíjköteles gépjármű és az annál kisebb össztömegű gépjármű, ideértve tehergépkocsit, 
vontatót - nyerges vontatót is -, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból 
álló járműszerelvényt,

50. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER): az állami adó- és vámhatóság által működtetett 
elektronikus rendszer, amely az Európai Unió valamely más tagállamából Magyarország területére, Magyarország 
területéről az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló, a termék közúti fuvarozásával, illetve a 
Magyarország területén belül megvalósuló, a termék közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzését szolgálja.

   

11. számú melléklet a 2003. évi XCII. törvényhez

A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos kötelezettségek részletes szabályai

I. Az EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMÁBAN TALÁLHATÓ FELADÁSI CÍMRŐL MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN 
TALÁLHATÓ ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN BEJELENTÉSRE KÖTELEZETTEK, VALAMINT A 
BEJELENTENDŐ ADATOK KÖRE

1. Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre, Közösségen belüli 
termékbeszerzési célú közúti fuvarozás esetén a 22/E. § (8) bekezdés b)-k) pontjaiban meghatározott adatokat az 
EKAER szám megállapítása érdekében a címzett jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus 
felületén legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig. A 22/E. § (8) bekezdés l) pontja szerinti adatot a 
címzett jelenti be a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor. Amennyiben nem a címzett 
veszi át a terméket, a 22/E. § (8) bekezdés l) pontja szerinti adatot a terméket átvevő jelenti be a terméket szállító 
gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor.

2. Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre, Közösségen belüli 
termékbeszerzéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén, a 22/E. § (8) bekezdés b)-k) pontjaiban 
meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a terméket átvevő jelenti be az EKAER 
elektronikus felületén, legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig. A 22/E. § (8) bekezdés l) pontja szerinti 
adatot a terméket átvevő jelenti be a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor.

3. Az 1-2. pontok szerinti bejelentés alapján képzett EKAER számot a bejelentésre kötelezett a termék 
fuvarozásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja.

4. A bejelentésre kötelezett a termék szállító gépjárműre történő felrakodását követően a termék kirakodási 
(átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig a módosítás indokának megadásával módosíthatja az EKAER 
elektronikus felületén a 22/E. § (8) bekezdés g) pontja, h) pont hc) alpontja, j) pontja, k) pontja szerinti adatokat.

5. Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes, a 22/E. § (8) bekezdés l) pontja szerinti adat 
bejelentése ezen időtartamon belül lehetséges. A 15 napos határidő lejártát követően az EKAER szám érvényét 
veszti.

II. MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ FELADÁSI CÍMRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMÁBAN 
TALÁLHATÓ ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN BEJELENTÉSRE KÖTELEZETTEK, VALAMINT A 
BEJELENTENDŐ ADATOK KÖRE

1. Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre, Közösségen belüli 
értékesítés céljából történő közúti fuvarozás esetén, a 22/E. § (8) bekezdés b)-e), g)-k) pontjaiban meghatározott 
adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER 
elektronikus felületén legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. A 22/E. § (8) 
bekezdés m) pontja szerinti adatot a feladó jelenti be a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdésekor. 
Amennyiben a termék felrakodását nem a feladó végzi, a 22/E. § (8) bekezdés m) pontja szerinti adatot a terméket 
felrakodó jelenti be a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdésekor.



2. Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre, Közösségen belüli 
értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén, a 22/E. § (8) bekezdés b)-e), g)-k) pontjaiban 
meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a terméket felrakodó jelenti be az EKAER 
elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. A 22/E. § 
(8) bekezdés m) pontja szerinti adatot a felrakodó jelenti be a termék gépjárműre történő felrakodásának 
megkezdésekor.

3. Az 1-2. pontok szerinti bejelentés alapján képzett EKAER számot a bejelentésre kötelezett a termék gépjárműre 
történő felrakodásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja.

4. A bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával legkésőbb a termék gépjárműre történő 
felrakodásának megkezdése előtt módosíthatja az EKAER elektronikus felületén a 22/E. § (8) bekezdés g) pontja, h) 
pont hc) alpontja, j) pontja, k) pontja szerinti adatokat.

5. Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes, a 22/E. § (8) bekezdés m) pontja szerinti adat 
bejelentése ezen időtartamon belül lehetséges. A 15 napos határidő lejártát követően az EKAER szám érvényét 
veszti.

III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN BEJELENTÉSRE 
KÖTELEZETTEK, VALAMINT A BEJELENTENDŐ ADATOK KÖRE

1. Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles 
- nem közvetlenül végfelhasználó részére történő - termékértékesítés esetén, a 22/E. § (8) bekezdés b)-k) 
pontjaiban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- 
és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának 
megkezdéséig. A 22/E. § (8) bekezdés l) pontja szerinti adatot a címzett jelenti be a terméket szállító gépjármű 
kirakodási (átvételi) címre érkezésekor.

2. Az 1. pont szerinti bejelentés alapján képzett EKAER számot a bejelentésre kötelezett a termék gépjárműre 
történő felrakodásának megkezdése előtt a fuvarozást végző vagy azt szervező rendelkezésére bocsátja.

3. A bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával legkésőbb a termék gépjárműre történő 
felrakodásának megkezdése előtt módosíthatja Az EKAER elektronikus felületén a 22/E. § (8) bekezdés g) pontja, h) 
pont hc) alpontja, j) pontja, k) pontja szerinti adatokat.

4. Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes, a 22/E. § (8) bekezdés l) pontja szerinti adat 
bejelentése ezen időtartamon belül lehetséges. A 15 napos határidő lejártát követően az EKAER szám érvényét 
veszti.

IV. AZ EKAER-hez KAPCSOLÓDÓ BEJELENTÉS SZABÁLYAI KOCKÁZATOS TERMÉKEK ESETÉN, ÉS A KOCKÁZATI 
BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az állami adó- és 
vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely

a) a kockázatos élelmiszerek tekintetében

aa) az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon 
követhetőségéről szóló VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) előírásai szerint a tevékenységét első 
magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként - ideértve a bértárolási tevékenységet 
is - bejelentette,

ab) az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként a VM rendelet előírásai 
szerint az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett, és

ac) ezen alcím szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette,

b) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kockázatos termékek tekintetében ezen alcím szerinti 
biztosítékadási kötelezettségét teljesítette.

2. Kockázati biztosítékot belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli 
beszerzést (ideértve a saját tulajdonú termék más tagállamból Magyarországra történő behozatalát is), illetve az 
első belföldi adóköteles - nem közvetlen végfelhasználó részére történő - termékértékesítést megvalósító adózó 
köteles nyújtani.



3. A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie az I-III. alcímek szerinti bejelentés időpontjában a bejelentést 
megelőző 60 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre 
érkezés, vagy a felrakodás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó termékek, 
valamint a már megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó termékek együttes adó nélküli 
értékének 15 százalékát. Az adózó - szükség esetén, a folyamatosan megállapított kockázatos termék érték adatok 
alapján - kiegészíti a biztosítékot a fentiek szerinti mértékre.

4. Amennyiben az adózó a 2. pont alapján több jogcímen is kötelezett biztosíték nyújtására, kizárólag a 3. pont 
szerint számított, magasabb összegű biztosíték nyújtására köteles.

5. Az állami adóhatóság az I-III. alcímek szerinti bejelentések megtételére szolgáló elektronikus felületen a 
biztosítékadásra kötelezett adózó számára lehetővé teszi a biztosíték összege változásának folyamatos nyomon 
követését.

6. Az állami adó- és vámhatóság nem állapít meg újabb EKAER számot az adózó részére, amennyiben 
megállapítható, hogy a biztosíték nem nyújt fedezetet az újabb bejelentéssel érintett termékek adó nélküli 
értékének 15 százalékára.

7. A biztosíték összege teljesíthető

a) elkülönített letéti számlára történő befizetéssel,

b) pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által 
nyilvántartásba vett garancia útján.

8. Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki

a) az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy

b) legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, valamint az I-III. alcímek szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya 
alatt.

9. A mentesség feltételeinek fennállását az állami adóhatóság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a mentesség 
feltételei már nem állnak fenn, úgy az adózó az EKAER szám megállapítása érdekében a 3-4. pontok szerint köteles 
eljárni.

10. A biztosíték nyújtását követően az állami adóhatóság minden hónap végét megelőző 5 napon belül 
felülvizsgálja, hogy a biztosítékot nyújtó adózó rendelkezik-e az állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon 
számított adótartozással. Tartozás fennállása esetén a biztosíték összegét az állami adóhatóság a tartozásra 
elszámolhatja. Ha a rendelkezésre álló biztosíték összege az adózót terhelő tartozás mindegyikére nem nyújt 
fedezetet, azt az állami adóhatóság először a magánszemély jövedelemadó előlegére, a levont jövedelemadóra, 
vagy a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra esedékesség sorrendjében, azonos esedékesség esetén 
a tartozások arányában számolja el. Az ezt követően fennmaradó összeget először az egyéb adótartozásokra kell 
elszámolni azok esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában. A biztosíték 
elszámolásával a jóváírás napján a tartozás megfizetettnek minősül. Az így csökkentett vagy teljes mértékben 
felhasznált biztosíték összegéről az adózó az elektronikus tárhelyére értesítést kap, ezt követően a biztosítékot a 3. 
pont szerinti mértékre ismételten ki kell egészíteni a jövőbeni ügyletekhez kapcsolódó EKAER számok megállapítása 
érdekében.

11. A biztosíték összegének visszautalása iránt az állami adóhatóság intézkedik, illetve a garanciavállalás 
felmondásához hozzájárulását a pénzintézet részére továbbítja,

a) a cégnyilvántartásban szereplő adózó cégnyilvántartásból való törlése esetén a cég volt tulajdonosai által 
előterjesztett kérelem alapján,

b) az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenysége megszüntetése esetén a magánszemély kérelme alapján,

c) a kockázatos termék vonatkozásában a 22/E. § (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott tevékenység 
megszüntetése esetén az adózó kérelme alapján, amely kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelem 
beérkezését megelőző hatvan napban ilyen tevékenységet az adózó nem folytatott,

d) amennyiben az adózó a biztosíték nyújtását követően megfelel a 8. pont szerinti mentességi feltételek 
valamelyikének, az adózó kérelme alapján.



12. A 11. pont szerinti kérelem beérkezését követően az igény jogosságát az állami adóhatóság megvizsgálja. A 
biztosíték visszautalásának, a garanciavállalás felmondásához való hozzájárulás kiadásának határideje a kérelem 
beérkezését követő 30 nap. Az állami adóhatóság a visszatartási jogát az adózó általa nyilvántartott köztartozása 
tekintetében gyakorolhatja, illetve a nyilvántartott köztartozást a garanciaszerződés keretében érvényesítheti.

13. A biztosíték összegét az e törvény 167. § (1) bekezdése szerinti nettó pótlékszámítás során nem kell figyelembe 
venni.

172. § (19a) Amennyiben az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó a fuvarozott 
termék vagy annak egy része tekintetében nem tett eleget a 22/E. § (1)-(4) bekezdése szerinti kötelezettségnek, úgy 
a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és az állami adó- és vámhatóság az 
adózó terhére az igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

   

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

38/C. § (1) E törvény hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos 
vásárolni, illetve átvenni értékesítésre, szállításra és tárolásra. E rendelkezés megsértése esetén az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv a vásárló, illetve az átvevő vonatkozásában is alkalmazza az 57. § és a 63/A. § szerinti 
jogkövetkezményeket.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a tagállamok közötti kereskedelemből vagy harmadik országból származó 
termékek tekintetében az első magyarországi tárolási helyre történő beszállítást követően alkalmazandóak.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, amikor a vásárlás vagy átvétel magánjellegű 
felhasználás vagy fogyasztás céljából történik, illetve a vásárló vagy átvevő az élelmiszer végső fogyasztója.

Budapest, 2014. December 16.
         Csizmadia Szabolcs
            könyvvizsgáló


