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Rendkívüli HírAdó
Új EKÁER rendelet
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
Alábbi hírlevelünkben a Nemzetgazdasági Minisztérium által február 27-én kihirdetett új EKÁER
rendelet (a nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer működéséről) jelentősebb módosításait foglaltuk össze.
A miniszteri rendelet rendelkezéseinek többsége már 2015. március 1-jén hatályba lép, így a változások
feldolgozására korlátozott idő áll az adózók rendelkezésére. Ugyanakkor a kockázati biztosítékot
szabályozó rendelkezések 2015. március 11-én, míg például az egyszerűsített bejelentésre, belföldi
fuvarozás esetén a címzettre vonatkozó bejelentési kötelezettségre, az EKÁER szám
érvénytelenítésére vonatkozó szabályok 2015. április 1-jén, de a több felrakodási, illetve kirakodási
(átvételi) címet érintő bejelentési kötelezettségre vonatkozó változások csak 2015. június 1-jén lépnek
hatályba.
A rendelet a kereskedelmi gyakorlattal való nagyobb összhang érdekében több változást tartalmaz,
többek között a címzett, illetve a feladó fogalmára, a felrakodás, kirakodás (átvétel) címére, a jelentéstételi
kötelezettségre vonatkozóan. Belföldi viszonylatban például, amennyiben a terméket a címzett fuvarozza
vagy fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség április 1-jétől a címzettet terheli, feltéve, hogy nem
kockázatos termékről van szó.
Változnak és bővülnek a mentesülési szabályok is. A nem kockázatos termékek esetében 2 millióról 5
millió forintra, míg a kockázatos termékek esetében (kockázatos élelmiszerek és egyéb kockázatos
termékek esetében) egységesen 200-ról 500 kg-ra, illetve 250 ezer forintról 1 millió forintra emelkedik a
bejelentési kötelezettség határértéke. Emellett, a rendelet alapján egyértelművé vált, hogy a bejelentési
kötelezettség alól kizárólag abban az esetben mentesülhetnek az adózók, amennyiben a fuvarozott
termékek mindkét – a súlyra és az értékre vonatkozó – határérték alatt maradnak. Bővül a mentesség alá
tartozó termékek köre is, így például külön jogszabályban meghatározott gyógyszerek, postai
küldemények, hulladékok, fémipari, vámfelügyelet alatt álló termékek fuvarozása is mentesség alá tartozik.
Új jogintézmény, az úgynevezett útszakasz-mentesítés keretében bizonyos adózók a gyártásszervezésük
sajátosságára tekintettel kérhetik egy teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti
fuvarozással járó tevékenység mentesítését, amennyiben a napi bejelentési kötelezettség a gyakori
fuvarok miatt aránytalan terhet jelentene számukra.
Könnyítést jelenthet az adózók számára, hogy szűkül a regisztrálandó adatok köre. Továbbá, a
termékek bruttó tömegének, valamint értékének meghatározása során (az érték regisztrálása csak
kockázatos termékek esetében kötelező) 10 százalékos tűréshatárt engedélyez az új rendelet.

A fentiek mellett, bizonyos feltételek teljesülése esetén az adózóknak lehetőségük van egyszerűsített
adattartalmú bejelentést tenni a nem kockázatos termékek esetében. Figyelembe véve azonban, hogy az
egyik feltétel szerint a bejelentés évét megelőző második adóévben az adózó éves nettó árbevételének el
kellett érnie, vagy meg kellett haladnia az 50 milliárd forintot, a saját termelésű készlet értékesítéséből
származó nettó árbevételnek pedig a 40 milliárd forintot, az egyszerűsített adattartalmú bejelentés
lehetősége az adózók aránylag szűk körét érintheti.
A miniszteri rendelet meghatározza, hogy olyan belföldi ügylet esetén, amely során a terméket
többször értékesítik, azonban csak egyszer fuvarozzák, mindenképpen keletkezik jelentési kötelezettség,
amennyiben a lánc az első belföldi adóköteles értékesítést is magában foglalja. Ilyen esetben a bejelentésiés változás-bejelentési kötelezettség arra a termékértékesítésre vonatkozik, amely során a terméket
elfuvarozzák.
A kockázati biztosítékot érintő változás, hogy a biztosíték számításának vonatkozási időszaka 60
napról 45 napra rövidül. Kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-től kell nyújtani. Így
elvileg lehetőségük van azon adózóknak is mentesülniük a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, akik 2015.
február 28-ig beadják kérelmüket a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába történő felvételre.
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