


Termékdíj köteles termékek köre
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Értékesítés szlovák 
adószámmal

Értékesítés
magyar adószámmal



Termékdíjköteles termék igazoltan külföldre történő kiszállítása

Termékdíj szerződéssel történő átvállalás (export)

Csomagolószerek időszaki vagy eseti nyilatkozattal történő beszerzése

Termékdíj átalány választása 
 -új kötelezett a bejelentkezéskor
 -korábbi kötelezett (tárgyév január 1-január 31 között)





Az EKAER szabályozás szerkezeti felépítése

 Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 Keret szabályok (7.§ (alapfogalmak: EKAER, EKAER szám)
 EKAER kötelezettségek 113.§
 Szankció (220.§ (1) és 226.§)

 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet - EKAER  (Új!)
 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet - kockázatos termékek
 403/2021. (VII. 8.) Korm. Rendelet – termékkör bővülés 

 EKÁER bejelentésre kötelezett tevékenységek megállapítása,
 Bejelentésre kötelezettek köre,
 Bejelentendő adatok köre,
 EKÁER elektronikus felületén történő bejelentési, változás

bejelentési kötelezettség teljesítése,
 EKÁER szám megállapításának rendje,
 A kockázati biztosíték nyújtásával és mértékének folyamatos

meghatározásával kapcsolatos szabályok
 A kockázatos termékek körének meghatározása



Az EKAER rendszer tárgyi, személyi hatálya

 Tárgyi hatály (ügyeletek): 
Termékbeszerzés + egyéb célú behozatal

KÖZÖSSÉGI
Termékértékesítés + egyéb célú kivitel

BELFÖLD                 Első adóköteles termékértékesítése nem végfelhasználónak

végfelhasználó: a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó
mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló
természetes személy

 Személyi hatály: Fenti tevékenységet folytató ADÓZÓ (átvevő) Főszabály
(Raktár üzemeltetője, közvetett vámjogi képviselő)



Bejelentés köteles termékek köre
(a teljesség igénye nélkül, a kivételek miatt fontos a helyes vtsz. megállapítás)

 2-3-as árucsoport…………………….. Húsok 
 4-es árucsoport ………………………. Tej, tojás, méz
 6-7-8-as árucsoport ………………… Zöldség-gyümölcs
 9-es árucsoport …………………….… Kávé, egyes fűszerek
 10-11-es árucsoport……………….…. Rizs, liszt
 15-ös árucsoport………………………. Növényi  zsírok és olajok
 16-os árucsoport………………………. Kolbász, más konzervált hús
 17-es árucsoport…………………..….. Cukor
 23-as árucsoport………………….…… Állati takarmány
 25-ös árucsoport……………………… Homok, kavics, sóder, kő
 27-es árucsoport…………………..…. Kőszén, kátrány, aszfalt
 29-es árucsoport………………….….. Ciklikus szénhidrogének
 31-es árucsoport………………………. Trágyázó szerek
 34-es árucsoport……………………... Kenőanyagok
 38-as árucsoport……………………….Hígítók, lakkok, korrózió gátlók,
 44-es árucsoport…………………..… Tűzifa, gömbfa
 61-63 árucsoport……………………...Ruházati termékek, használt ruha,
 64-es árucsoport…………………….. Lábbelik



Bejelentési kötelezettség

 Gépjárművel végzett közúti árufuvarozás
 Kockázatos termékek esetében
 Belföld-Belföld első adóköteles termékértékesítés nem 

végfelhasználó részére
 EU-MO termékbeszerzés/termékértékesítés egyéb 

célú kivitel/behozatal 

 Önkéntes bejelentésre is kap az ügyfél EKAER számot
 Valós gazdasági esemény
 Helyes adatok



Kockázatos termék EKAER feltétele

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

Egyéb kockázatos termékek esetén EKAER számot az az
adózó kaphat, amelyik:

 Kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette



Biztosíték nyújtás rendszere
MILYEN MÉRTÉKŰ KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉKOT KELL NYÚJTANI (kivéve 5 %)
Az alábbi módon nyújtott biztosíték összegének folyamatosan el kell érnie a bejelentést 
megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is):

még érvényes EKAER számhoz tartozó biztosíték köteles áruk
ÉS                                                                            Együttes  adó nélküli 

a biztosítékköteles áruk feladását vagy érkezését bejelentő                   érték 15 %-át
EKAER számhoz tartozó áruk 

HOGY KELL NYÚJTANI A KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉKOT?
Elkülönített letéti számlára történő befizetéssel 

EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla 10032000-01601202
404 (adónem kód)
Érvényessége: amikor a letéti számlán a befizetett összeget jóváírták

VAGY
Az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garanciával

Érvényessége: amikor az adóhatóság nyilvántartásba vette, de legkorábban a garancia 
érvényességének kezdő napján.

Amennyiben az adózó biztosítékköteles áruk esetében nem nyújt biztosítékot, úgy 
részére EKAER szám nem adható.



Biztosíték nyújtás alóli mentességek

Mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól az az adózó, amely nem
minősül az Art. szerinti új kötelezettnek, és

 Art. szerinti megbízható adózó

 Legalább két éve működik, és szerepel az állami adó- és vámhatóság által
vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban

VAGY
 Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy
felszámolási eljárás alatt gazdasági tevékenységet folytat, és egyedi kérelme
alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a biztosítékadási kötelezettség
alóli mentességét engedélyezte



EKAER kötelezettség alóli   mentességek II.

 vámfelügyelet alatt álló termékkel (BREXIT !)

 a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként
feladott termékkel,

 a jövedéki adóról szóló törvény szerinti alkoholtermékkel, sörrel, csendes
borral, habzóborral, egyéb csendes erjesztett itallal, egyéb habzó erjesztett
itallal, köztes alkoholtermékkel, dohánygyártmánnyal, szárított és fermentált
dohánnyal, ellenőrzött energiatermékkel,

 egy fuvarozás keretében egymillió forint értéket és ötszáz kilogramm
bruttó tömeget meg nem haladó, bejelentésköteles termékkel
ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel
végzett közúti fuvarozással járó tevékenység.



Kockázatok és kivédésük - felkészülés az ellenőrzésre

Jogosultság kezelés (elsődleges/másodlagos felhasználó )

Váratlan szállítmány érkezése – Felróhatóság kérdése, vizsgálata

Külföldi partnerek értesítése az EKAER kötelezettségről

Fuvarozók értesítése az EKAER kötelezettségről

Szerződésbe foglalni az adatok közlését/változását/szankciókat

Vállalatirányítási rendszer – EKAER kapcsolat (kevesebb hiba)

Rendszámellenőrzés induláskor-érkezéskor

Napi szintű EKAER-szám érvényesség ellenőrzése (lezárás)



Szankciók

 40 %-os mulasztási bírság csak akkor szabható 
ki, ha az adózó nem tesz eleget EKAER bejelentési 
kötelezettségének

 VAGY
 hibás mennyiséget, illetve értéket jelent be 

Jogi személy 500 eFt, természetes személy 200 e Ft
(adatok elírása, rendszám elírás, lezárás hiánya)



GYAKORI ELKÖVETÉSI HIBÁK

FUVAROZÁS MEGKEZDÉSÉNEK DÁTUMA 

HELYTELEN SÚLYADATOK (bruttó/nettó?)
HELYTELEN ÉRTÉK MEGADÁS (bruttó/nettó?)

KIRAKODÁSI (átvételi) CÍMRE MEGÉRKEZÉS IDŐPONTJA NEM KERÜL 
RÖGZÍTÉSRE (automatikusan lezárt tételek)

HELYTELEN VÁMTARIFASZÁM 
(kockázatos termékeknél különösen fontos)

HELYTELEN RENDSZÁM 

A JAVÍTHATÓ ADATOK NEM KERÜLNEK MÓDOSÍTÁSRA



BiReg

Jogforrások:
261/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet

156/2009. Kormányrendelet (szankciók)
1.sz. melléklet 
Elkövetett cselekmény, mulasztás
Súlyosság foka,
Bírság összege Ft-ban
Cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető „személy”



BiReg kötelezettség vizsgálata

Fuvarozási viszonylat
Gépjármű legnagyobb megengedett össztömege
Fuvarozó honossága

Árufuvarozási engedélykötelezettség BIREG
Dokumentumtár - Közlekedési Hatóság (kormany.hu)

Engedélykötelezettség-kereső:
Engedélykötelezettség-kereső (mkfe.hu)

MENTESSÉG UKRÁN FUVAROZÓK RÉSZÉRE (2022. június 30.)
Magyarország-Ukrajna viszonylatban
Magyarország és Ukrajna területét érintő tranzit fuvarozás

Az ukrán fuvarozók által végzett, de Ukrajna területét nem érintő, 
Magyarországon áthaladó tranzit és a harmadik országos fuvarozási 
műveletek változatlanul engedélykötelesek!!!



Jogszabály módosítások

KM óra állás rögzítése megszűnt a rakodóhelyek tekintetében

Haladéktalan bejelentési kötelezettség
(korábbi jogértelmezések pontosítása érdekében, mivel nem volt egyértelmű, hogy 
időben mikor kell a bejelentést megtenni)

BEJELENTÉSI ADATLAP
Dokumentumtár - Közlekedési Hatóság (kormany.hu)

Fel- és lerakóhelyek nevesítése (feladó és címzett helyett)

Dokumentum feltöltés a rendszerbe (nincs szükség a papír alapú 
nyomtatásra, tárolásra, szkennelés után feltöltés)

Kabotázsművelet előtti és utáni regisztráció (új kötelezettség)
Külföldi honosságú jármű magyar-magyar viszonylatban végez fuvarozást



Jogszabály módosítások

EU Mobilitási Csomag részeként 2022. május 21-én hatályba lépett a 
1072/2009/EK rendelet módosítása.

Változtak a 2,5 tonna és 3,5 tonna megengedett legnagyobb összetömeg 
közötti fuvareszközzel szállító fuvarozókra vonatkozó kötelezettségek
(pl. szakmai irányító alkalmazása, pénzügyi megfelelés bizonyítása stb.)

Kabotázs fuvar esetén (magyar-magyar viszonylat)
a 2,5 tonna nem magyar honosságú fuvareszközzel végzett kabotázs
fuvarfeladat előtt és után BiReg regisztráció szükséges



Orosz-Ukrán háború miatt bevezetett szankciók

 2022. február 24-től
Ukrajna Luhanszk és Donyeck régióit érintő szankciók 
2022/263/EU tanácsi rendelet 

Behozatal: minden áru 
(mentesség: 2022. február 23. előtt kötött szerződések 
teljesítése + EUR1

Kivitel: II.sz. mellékletben felsorolt áruk
Pl.vas és acéltermékek, nemesfémek, gázturbinák és belső 
égésű motorok, ipari gépek, akkumulátor, transzformátor és 
áramfejlesztő, rádiókészülék és radar járművek, egyéb 
műszerek



Orosz-Ukrán háború miatt bevezetett szankciók

 2022. február 26-tól Oroszországot érintő szankciók
833/2014/EU tanácsi rendelet 
Módosítások: 2022/328/EU tanácsi rendelet, 

2022/394/EU tanácsi rendelet 
2022/428/EU tanácsi rendelet

Behozatal: XVII. sz. mell. vtsz.vas és acél termékek
Kivitel: 
 kettős felhasználású termékek,(COCOM) 
 kőolaj és földgáz kitermeléshez használt termékek,
 kőolajfinomításban, légi közlekedésben, űriparban használt termékek, -
 tengerhajózási termékek és technológiák, 
 luxustermékek.
A kiviteli tilalom alól mentesített esetekben (a rendelet hatályba lépése előtt 
kötött szerződések teljesítésére (Pl, humanitárius vagy orvosi cél) főszabály szerint 
exportengedéllyel lehet kiszállítani.

https://mkeh.gov.hu/haditechnika/Nemzetkozi_szankciok_vegrehajtasa#top



Orosz-Ukrán háború miatt bevezetett szankciók

 2022. március 3-tól Belaruszt érintő szankciók
 765/2006/EK rendelet
 Módosítások: 2022/355/EU tanácsi rendelet, 2022/398/EU tanácsi rendelet 

Behozatal:                        
 Kőolaj/földgáz
 Trágyázószerek 
 Faipari termékek
 Cementtermékek
 Vas és acéltermékek
 Gumitermékek

Kivitel:
 Kettős felhasználású termékek
 Egyéb gépek
 Dohánytermékek előállításához használt termékek
 Bankjegyek
A kiviteli tilalom alól mentesített esetekben (a rendelet hatályba lépése előtt 
kötött szerződések teljesítésére (Pl, humanitárius vagy orvosi cél) főszabály szerint 
exportengedéllyel lehet kiszállítani.

https://mkeh.gov.hu/haditechnika/Nemzetkozi_szankciok_vegrehajtasa#top



Segélyszállítmányok Ukrajnába

A segélyszállítmányok beléptetése Ukrajnába:

 ajándékozó vagy adományozó levél,
 a küldött áruféleségek tételes jegyzéke vagy listája formai megkötés nélkül, 

olvasható, áttekinthető legyen

 Beléptetés megkönnyítése, gyorsítása érdekében
Elektronikusan is benyújtható: https://customs.help.gov.ua/en/

Részletes frissített NAV tájékoztatás (2022.06.01)
https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/magyar-ukran-hatar/Segelyszallitmanyok-kivitele

• A segélyszállítmányok tartalma, engedélyezés
• Ömlesztett ásványolajtermék
• Gyógyszerek segélyszállítmányként történő kivitele
• Útdíjfizetés és kamionstop mentesség feltételei
• Ukrán-magyar határszakaszon kiléptetésével kapcsolatos információk
• Előzetes bejelentés a gyorsabb kiléptetéshez



Gabonaszállítmányok importja

A gabonaszállítmányok beléptetése során fokozott figyelemmel járjanak el a 
vonatkozó növényegészségügyi, illetve takarmányozási felhasználás esetén az 
állategészségügyi szabályok tekintetében. 

IMPORTŐR NYILATKOZATA (cél)
• Emberi fogyasztás,
• Takarmányozás 

(bejelentést legkésőbb a beléptetésre vonatkozó indítvány benyújtásáig el kell végeznie az  
importőrnek)

• Ipari felhasználás

Nyilatkozat, illetve bejelentés hiányában a szállítmányok nem léptethetők be!!!



Az orosz-ukrán háborúval összefüggésben elrendelt uniós szankciók - Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

VÁMÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK –
2022. JÚNIUS 1-JÉTŐL (pdf.)

Részletes információk



Vámmentes import Ukrajnából

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/870 RENDELETE 
(2022. május 30.) 

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik,
másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében az ukrán termékekre
alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes
kereskedelemliberalizációs intézkedésekről

EU Hivatalos Lap L 152 számában 2022. június 03-án kihirdetésre került

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2022:152:TOC



Köszönöm a megtisztelő figyelmet !


