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Tisztelt Partnerünk!

A magyarországi törvényi változások következtében jelentősen megváltozott az EKÁER bejelentési kötelezettség.
2021. január 1-jétől kizárólag a bejelentésköteles termékek gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó,
közösségen belüli beszerzésére, az unió más országába történő értékesítésére, a termékek egyéb célú behozatalára
és kivitelére, valamint a belföldi értékesítések közül a nem közvetlenül a végfelhasználó részére történő első, általános
forgalmiadó-köteles értékesítését kell bejelenteni az adóhatóságnak.

Az EKÁER bejelentésköteles termékek köre azonos a korábban kockázatosnak nevezett termékek körével.
Az aktuális bejelentésköteles (kockázatos) termékek körét az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet szabályozza ill.
tartalmazza: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400051.NGM&celpara=#lbj1param

Összegezve a legtöbb termék kapcsán az EKÁER bejelentési kötelezettség megszűnik. Azon áruk tekintetében,
amelyek a korábbi rendelet értelmében nem minősülnek kockázatosnak, a magyarországi gazdasági szereplők
mentesülnek a jelentési kötelezettség alól. 2021-től az EKÁER kötelezettség csak a bejelentésköteles termékekre
(korábban kockázatosnak nevezett termékek körére) vonatkozik.

Fontos változás azonban, hogy a bejelentési kötelezettség nem csak az útdíjköteles, vagyis a 3,5 tonna össztömeg
feletti gépjárművekkel, hanem bármilyen típusú gépjárművel végzett szállításra vonatkozik.

Továbbra sem tartozik az EKÁER hatálya alá, tehát nem kell bejelenteni az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett
részére ugyanazzal a gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó bejelentésköteles termékeket, ha azok
együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió HUF-ot (ca. 2.800 EUR) nem
haladja meg. Ezen kívül továbbra is mentességet élveznek a postai küldemények.

Módosultak a kapcsolódó szankciók is. A 40%-os mulasztási bírság csak akkor szabható ki, ha az adózó nem tesz
eleget EKAER bejelentési kötelezettségének, vagy hibás mennyiséget, illetve értéket jelent be. Utóbbi esetben a 40%
az igazolatlan eredetű áru mennyiségére és értékére vonatkozik. Egyéb hiba (elírás, téves rendszám, lezárás
elmulasztása, stb.) jogi személyek esetén legfeljebb 500.000 HUF-ig terjedő bírsággal sújtható.
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Az EKAER 2015. évi bevezetése óta a ZOLLNER Kft. jelentős fejlesztéseket eszközölt az ellátásilánc-menedzsmenten
belül a szállítási logisztika területén. Mindezt annak érdekében, hogy a ki- és beszállítások tervezhetőek,
koordinálhatóak és nyomon követhetőek legyenek. A szállítási információk, bizonylatok feldolgozása automatizálva és
digitalizálva lett. A szállításban érintett belső részlegek egy komplex Transport Management Rendszeren keresztül
kommunikálnak illetve ebben a rendszerben érik el a számukra szükséges adatokat. Nem utolsó sorban a gépjárművek
beléptetése is integrálva lett ebbe a Transport Management rendszerbe, aminek előfeltétele a szállítások időben
történő lejelentése és nyilvántartásba vétele. Ennek hiányában sajnos nem tudjuk biztosítani, hogy gépjármű fogadása
zökkenőmentesen és jelentősebb várakozási idő nélkül megtörténjen.

Transport Management Rendszerünk hatékony működtetéséhez, a beszállítások tervezéséhez ill. a szállítások
szervezéséhez elengedhetetlen, hogy teljeskörű információval rendelkezzünk a beérkező szállítmányokról.

Kérjük Önöket, hogy gépjárműveik zökkenőmentes fogadása érdekében továbbra is kivétel nélkül minden
beszállításra vonatkozóan küldjék el számunkra a szállítási információkat, függetlenül a szállítási feltételtől és
a szállítás EKAER státuszától.

A szállítási előrejelzéshez készítettünk egy formanyomtatványt (.xls), kérjük ezt minden tervezett szállítást megelőző
munkanap déli 12:00 óráig hiánytalanul és hibátlanul kitöltve küldje el a Zollner-es kapcsolattartójának emailen
keresztül.

Ez a szállítási előrejelzés az eddigi EKAER adatszolgáltatásnál lényegesen egyszerűbb, csak általános, szállítással
kapcsolatos információkat tartalmaz. (Az eddig használt EKAER adatlapot a továbbiakban már nem kérjük.)

Kérdés esetén, állunk rendelkezésre!

Köszönjük az együttműködésüket!

Vác, 2021.01.15.

ZOLLNER Kft. \ Ellátásilánc-menedzsment \ Szállítási logisztika
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