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Összegezve a 2021-ben bekövetkezett változások 

 

A 2021. január 1-jén hatályba lépett, új EKÁER-szabályok változásával a jogalkotó jelentősen 

egyszerűsítette az érintettek EKÁER-rel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeit.  

 

EKÁER bejelentési kötelezettség 

 

2021. január 1-jétől az EKÁER bejelentési kötelezettség csak az ún. bejelentésköteles termékek (régebben 

kockázatos termékek) gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó közösségen belüli beszerzésére, az unió 

más országába történő értékesítésére, a termékeknek az egyéb célú behozatalára és kivitelére, valamint a 

belföldi értékesítések közül a nem közvetlenül a végfelhasználó részére történő első, általános forgalmi 

adóköteles értékesítésére vonatkozik. 

 

Lényeges változás továbbá, hogy az EKÁER bejelentési kötelezettség már nemcsak útdíjköteles, hanem 

bármely járművel, közúton fuvarozott termékekre kiterjed, ha azok a bejelentésköteles terméklistában 

szerepelnek. 

 

Bejelentésköteles termékek köre 

 

A bejelentésköteles termékek körét továbbra is az 51/2014. (XII.31.) NGM rendelet szabályozza. Az eddigi 

„kockázatos termék” szóhasználat „bejelentésköteles termékre” változik, azonban az NGM rendelet 

változatlan formában sorolja fel az EKÁER-rel kapcsolatban bejelentendő termékek listáját. A 2021. január 

1-től bejelentésköteles termékek köre tehát megegyezik az eddigi kockázatos termékek körével.  

A rendelet tartalmazza az önkéntes bejelentés szabályait is, miszerint az önkéntes bejelentésre a bejelentésre 

kötelezett által tett bejelentésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 

az önkéntes bejelentőnek nem kell biztosítékot fizetnie. 

Biztosítéknyújtási kötelezettség 

 

Biztosítékot köteles nyújtani a belföldi átvételi címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli 

termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles termékértékesítést megvalósító 

adózó.  

 

A biztosítéknyújtási kötelezettség azonban nem terjed ki az Áfa törvény 3. számú mellékletében felsorolt, 5 

százalékos adókulcs alá eső termékekre. A rendelet fenntartja a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli 

mentesülés eddig hatályos feltételeit is, azonban tartalmaz egy fontos változást is: a megbízható adózói 

státuszú adóalanyokra is kiterjeszti ezt a kedvezményt.  
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Ez alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól az az adózó, aki: 

- nem minősül új kötelezettnek, és megbízható adózó, vagy 

- legalább 2 éve működik és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, vagy 

- stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt 

gazdasági tevékenységet folytat, és egyedi kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a 

biztosítékadási kötelezettség alóli mentességét engedélyezte. 

 

EKÁER-mentesség 

 

Az egyéb mentesség alá eső kategóriákon felül továbbra sem tartozik az EKÁER hatálya alá, azaz nem kell 

bejelenteni az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel egy fuvarozás 

keretében szállítandó bejelentésköteles termékeket, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kilogrammot és 

azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. 

Útszakasz-mentesítés 

 

Az útszakasz-mentesítés a belföldön belüli forgalom mellett, már valamennyi forgalmi irányra is kérhető, az 

engedély visszavonásig érvényes. 

Mulasztási bírság 

 

Az adózás rendjéről szóló törvény EKÁER-re vonatkozó szabályai is változtak, módosultak az EKÁER-hez 

kapcsolódó szankciók is. 40 százalékig terjedő mulasztási bírság kiszabásának abban az esetben van helye, 

ha az adózó nem tett eleget EKÁER bejelentési kötelezettségének, vagy hibás mennyiséget, értéket jelent be 

az EKÁER rendszerbe. Egyéb hibák esetén legfeljebb 500 ezer forintig, természetes személy esetén pedig 

200 ezer forintig terjedő bírság szabható ki. 

EKÁER-rel kapcsolatos felületek 

 

Fő felület, rendszerbe történő belépés: https://EKÁER.nav.gov.hu/ 

 

Formanyomtatványok: https://EKÁER.nav.gov.hu/cikkek/formanyomtatvanyok 

 

Levélküldés a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére: https://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes 

 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal általános információs vonala: 1819 

 

Szolnok, 2021.01.04. 
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