
 

 

2015. április 1-től újabb szabályok lépnek hatályba a Elektronikus Közúti 

Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM 

rendeletből. 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (továbbiakban: rendelet) egyes passzusai 2014. 

április 1-től lépnek hatályba. A változás három jelentős módosítást tartalmaz. 

  

1) Egyszerűsített bejelentésre jogosultak 

A rendelet 6. § (2)-(4) bekezdése április 1-től hatályos, mely tartalmazza azon 

adózók körét, akik nem kockázatos termékek esetében egyszerűsített 

bejelentésre jogosultak. 

Ide tartoznak azon vállalkozások, melyeknek 

- a bejelentés évét megelőző adóévben, az általa összeállított egyedi 

beszámolóban, vagy azon számviteli törvény szerinti konszolidált 

beszámolóban, amibe bevonták, a kimutatott éves nettó árbevétel az 50 

milliárd forintot, a saját termelésű készletek értékesítéséből származó nettó 

árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta, és 

- szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

- továbbá, a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya 

alatt. 

Amennyiben a belföldön letelepedett adóalanyt nem a (magyar) számviteli 

törvény szerinti konszolidált beszámolóba vonták be, akkor az ugyanazon 

konszolidált beszámolóba bevont valamennyi belföldi adózó egyedi 

beszámolóinak adatait egybeszámítva lehet figyelembe venni az értékhatár 

ellenőrzésénél. 

Egyszerűsített bejelentésre jogosult továbbá az egyetemes postai szolgáltató, 

azaz a Magyar Posta Zrt. 

Egyszerűsített adattartalmú bejelentés esetén csak a feladó és a címzett adatait, 

valamint a szállítójármű rendszámát kell az EKÁER rendszerben lejelenteni. 



  

2) EKÁER szám igénylésére kötelezett személy változása 

A rendelet 13. § (2) bekezdése tartalmazza a másik fontos változást, mely szerint 

nem kockázatos termék első belföldi adóköteles értékesítés esetében, 

amennyiben a címzett maga, vagy az ő megbízása alapján más végzi az áru 

elszállítását, akkor a címzettnek kell EKÁER számot igényelnie és neki kell az 

áru beérkezését is bejelentenie. 

A termék 3. § (3) szerinti értékesítése esetén, azaz amikor az első belföldi 

adóköteles értékesítés kapcsán nem történik árumozgás, hanem azt szállítás 

nélkül akár többször is értékesítik, a fenti szabályt azon ügylett címzettjének kell 

alkalmaznia, mely ügylet kapcsán először szállítják el a terméket. 

  

3) Egyéb változás 

Április 1-től a megigényelt EKÁER számok érvényességi időn – az igényléstől 

számított 15 napon – belüli érvénytelenítése esetén a törlés indokát is meg kell 

adni. 

 


