
EKÁER változások 2016. augusztus 1-től 

Fontos új szabályokkal egészül ki az adózás rendjéről szóló törvény az EKÁER 

vonatkozásában. 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 

több ponton módosította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (továbbiakban: 

Art.), valamint újabb szabályokkal is kiegészítette azt az EKÁER vonatkozásában.  

Bár a változások mennyisége nem sok, a mindennapokra gyakorolt hatása összességében 

mégis igen jelentős. 

Az Art. 22/E. §-ának módosításával bővül az EKÁER köteles fuvarok köre, mégpedig az 

eddigi útdíjköteles gépjárművel történő szállítás esetköre kiegészül a 3,5 tonna össztömeget 

(jármű súlya kötelező tartozékokkal és sofőrrel plusz a rakomány súlya) meghaladó 

gépjárművel végzett közúti fuvarozással is. Amennyiben tehát egy nem útdíjköteles 

gépjárművel történő szállítás esetén a gépjármű össztömege meghaladja a 3,5 tonnát és az 

EKÁER kötelezettség egyéb feltételei is fennállnak (a nem kockázatos áru értéke vagy súlya 

meghaladja az előírt határértéket, valamint a szállítás a rendeletben előírt relációkban 

történik) akkor is EKÁER számot kell igényelni. 

A fenti szabály szerint tulajdonképpen két eset fordulhat elő. 

Egyrészt EKÁER köteles lesz a nem kockázatos termék fuvarozása, ha az olyan nem 

útdíjköteles gépjárművel történik melynek megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, 

valamint az egy feladótól egy vevő részére egy fuvarban szállított nem kockázatos termékek 

mennyisége vagy értéke meghaladja a jogszabályban előírt mértéket (2500 kg/5 M Ft). 

Másrészt EKÁER köteles lesz a nem kockázatos termék fuvarozása, ha az olyan nem 

útdíjköteles gépjárművel történik melynek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 

tonnát, de úgy megpakolják, hogy a tényleges össztömege meghaladja azt, és az egy feladótól 

egy vevő részére egy fuvarban szállított nem kockázatos termékek mennyisége vagy értéke 

meghaladja a jogszabályban előírt mértéket (2500 kg/5 M Ft). 

Ez utóbbi esetben tulajdonképpen az EKÁER bejelentéssel egyidejűleg az adózók 

tulajdonképpen saját magukat vagy fuvarosukat is feljelentik, hogy a megengedettnél nagyobb 

összsúllyal közlekednek. 

Az Art 88. §-a kiegészül a (6c) és (6d) bekezdéssel mely előírja a felhelyezett hatósági zár 

sértetlen állapotban történő megőrzésének kötelezettségét, valamint annak esetleges 

megsérülése esetén a fuvarozó számára értesítési kötelezettséget ír elő. 

Amennyiben a fuvaros a hatósági zár sértetlen állapotban való megőrzési kötelezettségének 

nem tesz eleget az Art. 172. § (20h) bekezdése szerint a hatóság magánszemély terhére 200-

500 eFt, adóalany terhére: 500-1.000 eFt mulasztásibírságot szabhat ki. 



Az ilyen mulasztási bírság kiszabása esetén bizonyos – jellemzően külföldi - járműveket 

külön határozat kiadása nélkül is visszatarthat a hatóság a kiszabott bírság vagy a 

pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig. 

Tekintettel a nagy volumenű áfa csalásokra, melyek során a csalók már olyan szintre 

fejlesztették a módszereiket, hogy az árumozgások igazolásaként a valóságban is mozgatnak 

kamionokat, melyek EKÁER számmal is rendelkeznek, új bírságolási lehetőséget vezet be a 

jogalkotó. 

Tekintettel arra, hogy a csalók jellemzően nagyságrendekkel több árut jelentenek le az 

EKÁER-ben, mint amit valójában fuvaroznak, az Art. 172. § kiegészül a (19b) bekezdéssel, 

mely szerint, ha ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a bejelentett mennyiség meghaladja 

a ténylegesen fuvarozott mennyiséget, a hatóság a különbözet értékének 40%-áig terjedő 

bírságot szabhat ki. 

 

 


