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Hatályba lépett az Elektronikus Közúti Áruforgalom 
Ellenőrző Rendszer működéséről szóló rendelet
Február 27-én kihirdették és – néhány rendelkezés kivételével – március 1-jétől hatályba is lépett az 
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) működéséről szóló 
rendelet. A rendszer szabályait több ponton tisztázták, és számos könnyítést is beépítettek, azonban több 
nyitott kérdés maradt, ami nehézséget jelenthet a rendszer alkalmazása során. Jelen hírlevelünk célja a 
legfontosabb változások számbavétele a január 1-jén hatályba lépett szabályokhoz képest. 

Mi változott?

• Több kulcsfogalom alkalmazását, így a feladó és címzett 
meghatározását is definíció segíti. A fogalmak több esetben 
az áfatörvényre utalnak vissza, így az EKAER-rendelet legtöbb 
esetben összhangba kerül az áfatörvény rendelkezéseivel.

• Az EKAER-bejelentési kötelezettség alóli mentességre 
vonatkozóan módosultak az értékhatárok. Nem 
kockázatos termékek esetén 2,5 tonna és 5 millió forint, 
kockázatos termékek esetén egységesen 500 kg-os és 
1 millió forint határérték vizsgálandó. A mentesüléshez 
mindkét feltételnek együttesen kell teljesülnie. 
Ezáltal megszűnt a különbségtétel a kockázatos 
élelmiszerek és egyéb kockázatos termékek között.

• Bevezették az egyszerűsített bejelentés jogintézményét 
(és a tervezethez képest csökkent az értékhatár is). 
Április 1-jétől az 50 milliárd forintos nettó árbevétel és 40 
milliárd forintos saját termelésű készletek értékesítéséből 
származó nettó árbevétel-küszöböt elérő nagyvállalatok, 
illetve konszolidációba bevont vállalatok élhetnek a 
csökkentett adattartalmú egyszerűsített bejelentéssel.

• A jövedéki és vámfelügyelet alatt álló termékeken túl 
kikerültek az EKAER-rendelet hatálya alól azon 
termékek, melyek kezeléséről és szállításáról valamilyen 
speciális ágazati jogszabály rendelkezik (például 
bejelentés-köteles hulladékszállítás, fémkereskedelmi 
engedélyköteles termékek, postai küldeményként feladott 
termékek). 

• Lehetővé vált egyedi mentesség igénylése, melynek 
értelmében az adózók egyes rövid, legfeljebb 20 kilométer 
hosszú belföldi útszakaszra külön mentesítést kérhetnek. 
Az egyedi mentesség igénybevételéhez külön kérelmet 
kell az adóhatósághoz benyújtani, amelyet a hatóság 
mérlegelés alapján ítél meg.

• Az adózók önkéntes bejelentés keretében abban az 
esetben is igényelhetnek EKAER-számot, ha az érintett 
közúti fuvarozás nem EKAER-köteles.

• A nem kockázatos termékek köre esetén nincs szükség 
a termékek értékének megadására, egyéb esetben 
legfeljebb 10 százalékos eltérést enged. 
A tömegadatoknál szintén megengedett 10 százalékos 
eltérés.

• Telephelyi értékesítés esetén a nem kockázatos 
termékek szállításának bejelentése a címzettet terheli 
április 1-jétől.

• Az áru megérkezését elegendő 3 munkanapon, de 
legkésőbb az EKAER-szám érvényességi idején belül 
bejelenteni.

• Láncügyletek megítélésére külön szabályokat hoz a 
rendelet, amely részben megváltoztatja az ilyen típusú 
ügyletekhez kapcsolódó EKAER-kötelezettséget. 
Közbenső fél fuvarozására megdönthetetlen vélelmet 
fogalmaz meg a hatályba lépett szabály, amely alapján 
a közbenső vevőt úgy kell tekinteni, mintha feladóként 
végezné a fuvarozást. 

• A kockázati biztosíték vonatkozásában is könnyítést 
tartalmaz a rendelet. A kockázati biztosíték alapjának 
megállapításával kapcsolatos korábbi 60 napos időtartam 
45 napra rövidült. Kockázati biztosítékot március 11-től kell 
nyújtani.

• Amennyiben a nem kockázatos termékeket belföldi 
viszonylatban a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja, az 
EKAER-kötelezettség a vevőt terheli április 1-jétől.

Felmerülő kérdések

Egyes értelmezési kérdések mellett több bizonytalan pont is van 
a rendszerben:

• Önkéntes EKAER-igénylés keletkeztet-e 
kockázatibiztosíték-adási kötelezettséget, illetve 
bírságkockázatot?

• Milyen módon fogja felhasználni a NAV utólagos 
ellenőrzések során az EKAER-információkat?

• Milyen kockázatai lehetnek, ha „meglepetés” áru érkezik 
a Közösségből, azaz ha a címzettnek nincs előzetesen 
információja az áru érkezéséről?

• Milyen megítélés alá esnek egyes nemzetközi 
többszereplős ügyletek?

• Milyen kockázatok merülhetnek fel, ha EKAER-köteles 
árukat nem EKAER-köteles árukkal együtt szállítanak?
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