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Bővült az EKAER szám birtokában fuvarozható termékek köre

Kis Gábor

„2021. július 9-től
bővült az EKÁERbejelentés köteles
termékek köre, be
kell jelenteni azokat
az építőipari
nyersanyagokat és
termékeket is,
amelyek a 403/2021.
(VII. 8.) Korm.
rendelet
mellékletében
szerepelnek,
ugyanakkor ezekre a
termékekre nem kell
biztosítékot fizetni.”

2021. július 9-től bővült az
EKÁER-bejelentés
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termékek köre, be kell jelenteni
azokat
az
építőipari
nyersanyagokat és termékeket is,
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mellékletében
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fizetni.

A
szabályzás
szerint
bejelentéskötelesek az 51/2014.
(XII. 31.) NGM rendeletben
meghatározott
kockázatos
termékek, a különféle élelmiszerek
(pl.
húsok,
zöldségek,
gyümölcsök),
anyagok
(pl.
nitrogén, aszfalt), ruházat (pl.
kabát, ing, cipő). A fentiek
értelmében ez a kör bővült – 2021.
július
9-től
az
építőipari
nyersanyagok és termékek is ide
Az általános szabályok szerint az tartoznak, a 403/2021 (VII.8) Korm.
adózónak be kell jelentenie az rendeletnek megfelelően.
állami adó- és vámhatósághoz a
bejelentésköteles
terméknek A bejelentést Közösségen belüli
esetén
a
gépjárművel
végzett,
közúti termékbeszerzés
címzettnek,
Közösségen
belüli
fuvarozással járó, az EU más
esetén
a
tagállamából
Magyarországra termékértékesítés
irányuló
(Áfa
tv.
szerinti feladónak, belföldi feladási címről
Közösségen
belüli belföldi átvételi címre történő
fuvarozás
esetén
a
termékbeszerzés), a belföldről az közúti
EU más tagállamába irányuló (Áfa feladónak kell megtennie.
tv. szerinti Közösségen belüli Kockázati
biztosítékot
a
termékértékesítés), továbbá a Közösségen
belüli
Magyarországon nem közvetlen termékbeszerzést, illetve az első
végfelhasználó részére történő belföldi
adóköteles
első
áfa
köteles termékértékesítést
megvalósító
termékértékesítést.
adózó
köteles
nyújtani.
A
biztosíték
mértékének
folyamatosan el kell érnie az
EKÁER
számokhoz
tartozó
bejelentésköteles
termékek
együttes adó nélküli értékének 15
százalékát.
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A megbízható adózók, illetve azon adózók,
melyek legalább két éve működnek, és
szerepelnek az állami adó- és vámhatóság által
vezetett
köztartozásmentes
adózói
adatbázisban, mentesülnek a biztosítékadási
kötelezettség alól, továbbá az 5 %-os áfa
kulccsal adózó termékek fuvarozása esetén
sem kell kockázati biztosítékot fizetni. A fenti
jogszabályváltozás alapján az építőipari
nyersanyagok és termékek Közösségen belüli
behozatala és belföldi értékesítése sem
biztosítékköteles.

értelmezésével
kapcsolatban
munkatársainkat.

keressék

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

2
FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Mobil:
+36 20 945 5040
E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

2021. szeptember 30.

