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Az EKAER szabályozás előzményei 

Az ellenőrzési tapasztalatok évek óta azt mutatták, hogy az adóelkerülés, 
adócsalás jelensége az ÁFA adónemet érinti a legnagyobb mértékben.  
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Mi lehet a megoldás? 
 

 Fordított adózás bevezetése?  

 ÁFA mérték csökkentése?  

 Fokozott ellenőrzés?  

 Valami egyéb? 



 

Az EU tagállamaiból Magyarországra 
belépő tehergépjármű forgalom 

mélységi ellenőrzésére szervezett akciók  

Border SK (2012)  
szlovák határszakasz  ellenőrzése 

ZB 13 (2013)  

szlovák határszakasz ellenőrzése 

TAX 2.7 (2013) valamennyi uniós 
belső határszakasz ellenőrzése 

Román határszakasz kétheti 
ellenőrzés (2013) ÉARVPF 

Lokomotív (2013) vasúti 
konténerforgalom  
ellenőrzés KMRVPF 
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Az akciók jelentősége, 
hogy igazoltuk 

Lehetséges az EU belső határszakasz RÉSZLEGES mélységi ellenőrzése  

Részleges, mert 

– egyes határátkelők jelenlegi infrastrukturális kialakítása miatt a teljes zárás nem volt 
megoldható, 

– csak a rendelkezésre álló humánerőforrás korlátozta a lehetőségeket, 

 Az eredmények kétség kívül igazolják erőfeszítéseinket 

Hozadéka érezhető a központi költségvetésben (preventív jelleg, helyszíni végrehajtás) 

AZONBAN 
 

A teljes EU belső határszakasz mélységi ellenőrzése rendkívül emberigényes és 
költségigénye is magas 

 

Csak ideiglenes jelleggel lehet fenntartani 

 

Indokolt új technikák, módszerek keresése 
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Valami egyéb, de mi az az EKAER? 
Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi 
termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első 
belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő 
áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével 
történő nyomon követését, valamint az elektronikusan – 
elemezhető formában – rögzített egyes fuvarozási adatok alapján 
működő NAV kockázatelemzési rendszer szerint szervezett 
ellenőrzést magában foglaló komplex árumozgás és árueredet 
ellenőrző rendszer.  



Az EKAER szabályozás célja 
 A Közösségen belüli termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, 

valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő 
közúti árumozgásokhoz kapcsolható áfa visszaélések visszaszorítása 

 A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése azáltal, hogy a 
velük szemben áfa-csalással szerzett versenyelőny redukálódik 

 A költségvetési bevételek biztosítása 

 Az EKAER biztosítéki rendszerének alkalmazásával az 
adókötelezettségek szabályszerű teljesítésére ösztönzés 

 Az árumozgások valós idejű ellenőrzésének megteremtése 

 Hatékonyabb együttműködés társhatóságokkal (pl.: NÉBIH) 

 A rendszer bevezetésének hozadéka lehet továbbá az élelmiszerek 
útjának nyomon követhetőbbé válása 

 



Az EKAER szabályozás fókuszpontjai 

 Előzetes bejelentés alapján valós idejű ellenőrzés megteremtése 
azon árumozgási folyamatok esetén, ahol az adót (áfát) a 
legjelentősebb mértékben eltitkolhatják: 

 Közösségen belüli termékbeszerzés, 

 Közösségen belüli termékértékesítés, 

 első belföldi adóköteles értékesítés 

 Mentességi szabályok 

 Biztosíték nyújtási kötelezettség az azonosított kockázati pontokon. 

 Hatósági zár alkalmazása kockázati tényezők felmerülése esetén. 



Bejelentési kötelezettségről általában 

    A bejelentést egy internetes felületen lehet megtenni:  
www.ekaer.nav.gov.hu 

 
Az ADÓZÓ vagy TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE, ÁLLANÓ 

MEGHATALMAZOTTJA regisztrál a felületen (ügyfélkapus 
regisztráció is szükséges) (Art. 22/E. §) 

       ↓ 
A regisztrációt követően az EKAER felületre bejelentkezett adózó 

további hozzáférést biztosíthat bárkinek, 
DE! 

Az általa tett bármiféle bejelentés, módosítás vagy elmulasztott 
bejelentés is az adózó nevében tett jognyilatkozatnak 

minősül!!! 

 
 

http://www.ekaer.nav.gov.hu/


Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszerbe érkezett bejelentések száma 

(2015. február 25-ig) 

31 340 ügyfél 
Összesen 804 997 db bejelentés 
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Szankciók 

 Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, 
hogy a fuvarozott termék vagy annak egy része 
tekintetében nem teljesült a bejelentési 
kötelezettség, úgy a be nem jelentett termék vagy 
annak része igazolatlan eredetű árunak minősül és 
az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben 
mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére. 

 Intézkedés: A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható, zár alá vehető 
vagy adózó költségére megőrzésre elszállíttatható. 
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Az útdíj kamerarendszer (HU-GO) és az EKAER 
kapcsolata 

 közvetlen hozzáférés a 
kamera adatokhoz 

 jármű össztömeg és 
tengelysúly adatokat biztosít 
(a tranzit szállítmányok 
nyomon követéséhez) 

 a rendszám észlelése 
aktiválja a hozzá tartozó 
EKAER számokat 

 riasztásra is lehetőséget ad 

 



Várakozások 

 Az áruforgalom átláthatóbbá válik 

 A szállítmányok egy jelentős részéről előzetes információk 
állnak rendelkezésre (kockázatelemzéshez, valós idejű és 
utólagos ellenőrzésekhez a NAV és egyes társszervek számára) 

 Megelőzhetővé válnak egyes élelmiszerekkel kapcsolatos 
visszaélések, amelyek nem ritkán az emberi egészséget 
veszélyeztetik 

 Tisztul a piac, a hiányzó kereskedők, fiktív szereplők száma 
csökken 

 A legális tevékenységet folytató vállalkozások gazdasági 
lehetőségei javulnak 

 Rövidülnek a kereskedelmi láncok 

 Növekednek a költségvetési bevételek 



A 2015. február 9-13-ig tartó akció eredményei 

A négy napon - összesen közel 2500 fő munkát végző 
személy vett részt.    

Az akcióban 3 796 darab gépjármű került 
ellenőrzésre, melyhez kapcsolódóan 1 618 darab 

EKAER szám vizsgálatára került sor.  

A szállított árukkal, valamint a fuvarozással érintett 
gazdálkodókkal kapcsolatban 681 esetben adózói 

kockázat. 

Hatósági zár felhelyezésére összesen 
37 esetben. Kísérésre 19 esetben 

került sor.  
 

A NÉBIH 26 esetben került 
értesítésre, melynek kapcsán 12 

esetben került sor NÉBIH 
intézkedésre. 

A felderített bűncselekmények, 
szabálysértések, törvénysértések esetszáma: 

112 db    
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Érdekességek – mivel próbálkoznak? 
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Tervezett változások?! 
2015. március 01-jétől 

 Rugalmasabb szabályozás (Art.  NGM rendelet) 
 A tervezett módosításokat számos adózóval történt egyeztetés előzte meg 

 
 Kockázatos termékek köre (átcsoportosítás, bővítés)  
 
 
Bejelentési kötelezettség alóli mentesítések bővítése 

 Hulladékszállítás 
 Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag 
 Gyógyszer 
 Postai küldeményként feladott termék, egyetemes postai szolgáltató 

 
Speciális szabályok (speciális adózók) 

 Termelői csoportok, termelői szervezetek 
 Útszakasz mentesítés 
 Bejelentés egyszerűsített adattartalommal 
 Önkéntes bejelentés nem kockázatos termékek esetében  
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az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 
működéséről szóló ……/2015. (II….) NGM rendelet 

Minden részletszabály, ami: 

 a bejelentésre kötelezettek tevékenységek megállapítására, 

 a bejelentés, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére, 

 az EKAER szám megállapítás rendjére, 

 a kockázati biztosítékkal kapcsolatos valamennyi  
rendelkezésre, 

 és a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési 
vállalkozás által vállalt garanciaszerződéssel  kapcsolatos 
szabályokra vonatkozik. 

A rendeletben találhatóak meg az értelmező rendelkezések (új 
fogalmak). 



Köszönöm a figyelmet! 


