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2015. február 27-én a Magyar
Közlönyben megjelent az új EKÁERrészletszabályokat magába foglaló •
miniszteri rendelet, amely számos
helyen
módosítja
a
korábbi
előírásokat és bizonyos esetekben
alapvetően
új
rendelkezéseket
tartalmaz.
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„2015. február 27-én a
Magyar Közlönyben
megjelent az új
EKÁERrészletszabályokat
magába foglaló
miniszteri rendelet,
amely számos helyen
módosítja a korábbi
előírásokat és
bizonyos esetekben
alapvetően új
rendelkezéseket
tartalmaz.”

A rendszer 2015. március 1-jétől
indult élesben, azonban az új rendelet •
több szabályt is későbbi időpontban
léptet hatályba. Ez alapján a kockázati
biztosítékadásra
vonatkozó
kötelezettség és szabályok 2015.
március 11-től, az informatikai
fejlesztést igénylő rendelkezések 2015. •
április 1-től, illetve 2015. június 1-től
hatályosak.
Jelentősebb változások
•

•

A mentességi szabály kapcsán
pontosításra került, hogy mindkét
feltétel, azaz a súly és az
értékhatár együttes érvényesülése
esetén állhat be az EKAER szám
igénylése alóli mentesség.
Nem
kockázatos
termékek
esetében a szállított termékegység
tömege nem haladhatja meg a 2,5
tonnát, valamint az 5 millió forint
értékhatárt, míg a kockázatos
termékeknél a differenciálás
megszűnt, így a bejelentési
kötelezettség értékhatára egységesen 500 kg-ra és 1 millió
forintra emelkedett, függetlenül
attól, hogy útdíjköteles vagy nem

2015. március 5.

•

útdíjköteles eszközzel történik a
szállításuk.
A kockázati biztosíték értékének
számításánál a 60 napos szabály
45 napra csökken és hatálybalépése kitolódik 2015. március
11-re. Ez alapján biztosítékot a
bejelentés napját megelőző 45
napban teljesített bejelentések
alapján kell teljesíteni.
Az áru megérkezését legkésőbb a
megérkezését követő harmadik
munkanapon, de az EKAER szám
érvényességi idején belül kell
az elektronikus felületen bejelenteni.
A fuvarozás megkezdéséig – a
módosítás indokának megadásával – a vámtarifaszám és a
termék megnevezése is módosítható.
A cikkszám bejelentése nem
kötelező, a könnyebb beazonosítás érdekében választható.

Mentességek
Új mentességi szabályok kerültek
meghatározásra. Nem tartozik az
EKAER hatálya alá, azaz mentesül az
EKAER regisztráció alól a jövedéki
termék, vámfelügyelet alatt álló
termék, bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék, a
fémkereskedelmi
engedélyköteles
termék,
a
külön
törvényben
szabályozott
egyes
gyógyszerek,
valamint a postai szolgáltatásokról
szóló
törvény
szerint
postai
küldeményként feladott termék.

Egyszerűsített adatközlés
Nem kockázatos termékek esetében az az adózó
jogosult egyszerűsített adattartalommal bejelentést tenni, amely
•

•
•
•

éves nettó árbevétele a bejelentés évét megelőző
második adóévben az 50 milliárd forintot elérte
vagy meghaladta, és
nettó árbevételének 80%-a saját termelésű
készletek értékesítéséből származik, valamint
szerepel a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisában, és
nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

Ebben az esetben a bejelentendő adat csak a feladó,
címzett adataira, felrakodás, kirakodás címére és a
rendszám bejelentésére szűkül. Az egyszerűsített
adattartalmú bejelentésre első ízben 2015. április 1–
től lesz lehetőség.
A gyártási tevékenység sajátosságaira tekintettel ún.
útszakasz-mentesítés került megfogalmazásra. Ez
esetben legfeljebb 20 km-es, teljes egészében
belföldi közúti szakaszon, belföldi felrakodási és
kirakodási cím között történő fuvarozásra
mentesség kérhető, ha a saját részére beszerzett
vagy az adózó által feladott termékek fuvarozásának
gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség
aránytalan terhet jelentene az adózó számára. A
kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokát
alátámasztó dokumentumokat, a mentességet az
adóhatóság engedélyezheti.

Láncügyletek
2015. június 1-jétől belföldi láncügyletek esetén, ha a
terméket egymást követően többször értékesítik úgy,
hogy azt csak egy alkalommal fuvarozzák el közúton,
akkor az EKAER számot arra a termékértékesítésre
kell igényelni, amely során a terméket
elfuvarozzák. A láncügylet közbenső szereplője úgy
tekintendő, mint aki a termék fuvarozását, vagy
fuvaroztatását feladóként végzi.
Tűréshatár
A regisztrálandó adatok esetében a tényleges adattól
10 %-ban lehet eltérni, azaz a rendelet 10 %
tűréshatárt engedélyez a tömeg és értékadatok
meghatározása során. Ez azt jelenti, hogy ezen
értékhatáron belüli eltérés nem vezethet mulasztási
bírsághoz. Ezzel összefüggésben fontos változás,
hogy értékadatokat csak a kockázatos termékek
bejelentése során kell majd megadni.
Egyéb változások
Lényeges változás, hogy a rendelet végre definiálja az
EKAER szabályok alkalmazása során használatos
fogalmakat. Egyértelműsítésre került például a
„termékértékesítés”, illetve a „közösségen belüli
termékbeszerzés”, amelyek alatt az ÁFA-törvény
szerinti fogalmat kell érteni. Ezen kívül pontosításra
került az EKAER szám iránti regisztrációra
kötelezettek köre is.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

A vevő is lehet bejelentésre kötelezett
Nem kockázatos termékek estében, valamint nem
közvetlen végfelhasználó részére történő első ÁFAköteles értékesítés esetén a vevő is lehet EKAER
bejelentésre kötelezett. Ha az árut a címzett
fuvarozza (fuvaroztatja) el, akkor ő lesz a kötelezett.
Ez a rendelkezés 2015. április 1-től lép hatályba és
kizárólag a nem kockázatos termékekre vonatkozik.
Az áru megérkezését mostantól csak az eredeti
bejelentésre kötelezett jelentheti.
Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
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