
EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalom 

Ellenőrző Rendszer 

Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A 

belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles értékesítéshez tartozó szállítmánynak 

minden esetben rendelkeznie kell ilyen azonosítóval, ha kockázatos termék vagy útdíjköteles (3,5 

tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) járművel szállítják. Ezt a számot 

nemzetközi ügylet esetén mindig a magyarországi fél köteles igényelni (akár ő a feladó, akár ő az 

átvevő), belföldi ügylet esetén pedig általában az eladó (feladó). Az elektronikus felülethez 

Ügyfélkapun keresztül lehet hozzáférni, ehhez felhasználónevet és jelszót kell igényelni. A 

szállítmányt be kell jelenteni ezen az elektronikus felületen a megfelelő adatok megadásával. Ekkor 

az adó- és vámhivatal a bejelentőt nyilvántartásba veszi, és kiadja az EKÁER számot, ha minden 

feltétel adott. 

Bár a szám a fuvarozási tevékenységhez kötődik, nem a szállítmányozó, hanem a termék 

tulajdonosa (vagy közösségi vagy harmadik országból Magyarországra történő szállítás esetén a 

jövőbeli tulajdonosa) igényli meg, és közli a szállítmányozóval. E nélkül a szállítmány nem 

indítható el. 

Ugyanakkor az átvevőnek és a szállítmányozónak is van kötelezettsége, mivel az áru felrakodásakor 

(elindításakor), és megérkezésekor is fellép bejelentési kötelezettség. Az áru érkezését a feladónak 

kell lejelentenie, kivéve ha nem kockázatos terméket a címzett szállít vagy szállíttat. 

Bor szállítása 

Jövedéki termékekhez nem tartozik bejelentési kötelezettség, ezért a Jövedéki törvény 79. § szerinti 

bor EKÁER szám igénylése nélkül szállítható. 

Szőlő szállítása 

Szőlő esetén más a helyzet, mert a szőlő nem jövedéki termék, ráadásul kockázatos terméknek 

minősül. Amennyiben valaki saját szőlőt szállít saját feldolgozásra, nincs semmilyen kötelezettsége, 

mivel a szőlő nem kerül forgalomba. Ha azonban vásárolt/felvásárolt szőlőről van szó, akkor arra 

minden esetben kell EKÁER számot igényelni, akkor is, ha nem út díjköteles járművel szállítják. 

Kivételt csak azok a szállítások képeznek, melyeknél a fuvarozott mennyiség 500 kg alatt van (és 

értéke nem éri el az 1 millió forintot, de szőlő esetén ennél a mennyiségi korlátnál ez mindenképp 

igaz).   



 

Ha a szállítás célja a szőlő értékesítése, EKÁER szám csak abban az esetben kapható, ha 

• a termelő rendelkezik FELIR azonosító számmal (http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-

kereso), 

• a fuvarozáshoz kapcsolódó kockázati biztosítékot elkülönített letéti számlára történő befizetéssel 

vagy pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami 

adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján megfizette, 

• abban az esetben, ha más országból vásárol szőlőt, a fentieken felül feltétel még, hogy a 3/2010. 

(VII. 5.)VM rendelet szerint a tevékenységét első belföldi tárolási helyet üzemeltető 

élelmiszeripari vállalkozóként bejelentette (http://portal.nebih.gov.hu/elso-betarolasi-hely-

kereso), valamint az első betárolási helyet is bejelentette. 

Kockázatos termék szállításakor a bejelentő köteles kockázati biztosítékot nyújtani. A kockázati 

biztosíték értéke a bejelentett szállítmány és az azt megelőző 45 napban bejelentett és szállított 

szállítmányok összes nettó értékének 15%-a. A hatóság csak abban az esetben adja ki az EKÁER 

számot, ha a befizetett biztosíték eléri ezt az értéket. 

A biztosíték nyújtása alól mentességet kap az, aki: 

- rajta van a NAV minősített adózói listáján 

(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/mad_lekerdez), vagy 

- legalább két éve szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban 

(http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes), és 

- a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés 

(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt/felfugg_adoszam/felfugglekerdezes_egyszeru) 

hatálya alatt. 

A biztosítékot a szállítmány átvételét követő 45 nap elteltével lehet visszaigényelni kérelem alapján, 

amennyiben ez alatt a 45 nap alatt az ügyfél nem végzett szállítási tevékenységet, és erről 

nyilatkozik. A kérelem beérkezését követően  a hatóságnak 15 napja van arra, hogy a 

visszautalásról rendelkezzen. 

Visszautalás előtt (minden hónap végét megelőző 5 napon belül) az adó- és vámhivatal 

megvizsgálja, hogy az ügyfélnek áll-e fenn adótartozása, és ha igen, akkor a befizetett biztosítékból 

levonja a fennálló tartozást. 



A biztosíték nyújtása kiváltható pénzügyi/pénzforgalmi intézménnyel vagy befektetési 

vállalkozással kötött garanciaszerződéssel is. 

Az elektronikus felületen bármikor elérhető a bejelentő aktuális egyenlege, illetve követhető a 

nyújtott és az esetlegesen még szükséges biztosíték mértéke. 

Összességében tehát elmondható, hogy 500 kg feletti mennyiségű vásárolt/felvásárolt szőlő 

szállításakor az eladó vagy a magyarországi (át)vevő minden esetben köteles a szállítmányt 

bejelenteni, és a vámhatóság részére 45 napra visszamenőlegesen a teljes szállított mennyiség nettó 

értékének 15%-ával megegyező mértékű szállítói biztosítékot nyújtani. 

Szankciók 

Amennyiben a bejelentésre kötelezett nem kér EKÁER-számot, vagy a bejelentett adatok nem 

felelnek meg a valóságnak, úgy a szállított termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan 

eredetűnek minősül, és az állami adó- és vámhatóság az igazolatlan eredetű áru értékének 40 

százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Ebben az esetben a hatóság a fuvarozott terméket 

– a romlandó áruk és az élő állatok kivételével – a kiszabott bírság összegének mértékéig, annak 

biztosítékaként lefoglalhatja, és erről a bírságot kiszabó határozatban rendelkezik. A lefoglalásról 

jegyzőkönyvet vesznek fel, a lefoglalt ingóságot zár alá vehetik vagy az adózó költségére 

elszállíttatják és megőrzik. 

Nem kell EKÁER-számot igényelni: 

- a kompenzációs felárra jogosult őstermelőnek (mert nem végez áfa-köteles értékesítést); 

- nem gépjárművel történő szállítás esetén (KRESZ szerinti meghatározás, a mezőgazdasági 

vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos nem minősül gépjárműnek); 

- a rendvédelmi szervek és a katasztrófavédelem járművével történő szállítás esetén; 

- jövedéki termék (pl. bor) szállítása esetén; 

- egy feladótól egy címzett számára átrakodás nélkül történő szállítás esetén: nem kockázatos 

terméknél 2500 kg (és 5 millió Ft) alatt, kockázatos terméknél 500 kg (és 1 millió Ft) alatt. 

 



Milyen esetekben kell EKÁER számot igényelni? 

 

Feladó 

 

A szállítást végzi 

 

Címzett 

 

Nem kockázatos termék  

 

Kockázatos termék  

 

EKÁER-szám 

igénylése  

 

Az EKAER rendelet kapcsolódó 

pontja 

Termelő vagy 

Áfa körös őstermelő 

saját felhasználás 

Termelő vagy 

Áfa körös őstermelő 

(önmaga) 

Termelő vagy 

Áfa körös őstermelő 

(önmaga) 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 
Nem szükséges  3§ 

Termelő vagy  

Áfa körös őstermelő 

saját felhasználás 

Fuvarozó cég /vállalkozó 

Termelő vagy 

Áfa körös őstermelő 

(önmaga) 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 
Nem szükséges 3§ 

Termelő vagy  

Áfa körös őstermelő 

eladás céljából 

Termelő vagy 

Áfa körös őstermelő 

(önmaga) 

Címzett EKAER köteles EKAER köteles 

Termelő vagy 

törvényes képviselője 

jelenti be a 

szállítmányt 

13 § (1) 

Termelő vagy  

Áfa körös őstermelő 

eladás céljából 

Fuvarozó cég /vállalkozó Címzett EKAER köteles EKAER köteles 

Termelő vagy 

törvényes képviselője 

jelenti be a 

szállítmányt 

13 § (1) 

Termelő 

eladás céljából 
Címzett Címzett 

EKAER köteles 

(nem kockázatos terméket 

kizárólag a Címzett jelent 

be) 

EKAER köteles 

(kockázatos terméket 

kizárólag a Feladó jelent be) 

Címzett 

vagy Feladó  

(ld. előző oszlopok) 

 

13 § (2) 

Őstermelő, akit 

kompenzációs felár illet 

meg 

Termelő, címzett vagy 

fuvarozó 

Termelő önmaga vagy 

címzett 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 
Nem szükséges ekaer.nav.gov.hu 

Termelő eladás céljából 

 2500 kg (és 5M forint) 

alatti nem kockázatos 

áruval 

Termelő, címzett vagy 

fuvarozó  

Termelő önmaga vagy 

címzett 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség  
Nem szükséges 4. § (2) g) 

Termelő eladás céljából 

500kg alatt (és 1M Ft 

értékig) 

Termelő, címzett vagy 

fuvarozó 

Termelő önmaga vagy 

címzett 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 
Nem szükséges  

Termelő jövedéki termék 

fuvarozása esetén (pl. bor, 

pezsgő, alkohol tartalmú 

termék 

Termelő, címzett vagy 

fuvarozó 

Termelő önmaga vagy 

címzett 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 

Nincs EKAER bejelentési 

kötelezettség 
Nem szükséges 4. § (2) a) 



Járművekről 

Járművekről Útdíj kategória 

3,5 tonna össztömeg feletti 

tehergépkocsi vagy vontató 

(nyergesvontatót is 

beleértve)  Útdíj köteles   

3,5 t feletti + pótkocsi vagy 

félpótkocsi  Útdíj köteles   

Mezőgazdasági vontató  nem minősül gépjárműnek T-kategória 

Lassú jármű nem minősül gépjárműnek T-kategória 

 

Minden fuvar esetén új EKÁER szám szükséges, az adott fuvar a bejelentés alapján kap 

EKÁER számot, amit a termék (belföldi útszakaszon történő) fuvarozásának megkezdéséig 

kell megigényelni. 

Az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, 

egy gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy 

termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát, valamint több terméktételt 

tartalmazhat. A bejelentést termékegységenként kell megtenni. 

EKÁER használata 

Az EKÁER rendszer használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges. Amennyiben a 

bejelentő még nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, első lépésként a 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio oldalon regisztrálnia kell. 

A személyes ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás, amelyet az ügyfél 

kezdeményezhet bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, 

adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten. 

EKÁER regisztráció 

Ha a bejelentő már rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a 

https://EKÁER.nav.gov.hu/customers/reg_start oldalon regisztrálhat az EKÁER-be. 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio
https://ekaer.nav.gov.hu/customers/reg_start


Elsődleges felhasználó regisztrálása: regisztrálható személy az adózó vagy törvényes 

képviselője, valamint az is, aki az adó- és vámhivatalnál állandó meghatalmazottként 

szerepel, vagy az adóügyek elektronikus intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen, 

rendelkezik ügyfélkapuval is. A regisztrációt első ízben teljesítő adózó/törvényes képviselő, 

mint elsődleges felhasználó a „FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE” menüpont alatt az „ÚJ 

HOZZÁFÉRÉS” gomb kijelölése után megjelenő ablakban jelenthet be további elsődleges 

felhasználó(ka)t. 

Másodlagos felhasználó regisztrálása: a másodlagos felhasználók számára nem szükséges 

ügyfélkapus regisztráció, egyszerű felhasználónév és jelszó párossal tudnak belépni. 

Regisztráció menete 

1. személyi adatok megadása az azonosítás érdekében.  

2. bejelentésre kötelezettre (belföldi fuvarozás esetén a szállítmány feladójára) 

vonatkozó  adatok megadása: bejelentésre kötelezett ügyfél típusának, adóazonosító 

számának és egyéb adatainak megadása. Egyéni vállalkozó, vagy egyéni gazdálkodó, 

őstermelő, esetén az adószámán kívül az adóazonosító jelét is szükséges megadni. 

Regisztráció megszüntetése 

Elsődleges felhasználók esetében, ha a felhasználó képviseleti jogosultsága 

megszűnik a NAV és/vagy a cégnyilvántartás adatai szerint, vagy ügyfélkapus 

regisztrációval nem rendelkezik már, úgy a továbbiakban az EKÁER rendszerbe sem 

léphet be. 

Másodlagos felhasználók jogosultsága csak elsődleges felhasználó által szüntethető meg. 

Bejelentkezés az EKÁER-be 

Bejelentkezni a https://EKÁER.nav.gov.hu/customers/login oldalon lehet.  

Bejelentkezéshez szükséges adatok:  

1. Legördülő menüpontból ki kell választani, hogy a bejelentő milyen minőségben 

használja az EKÁER-t. Ezek alapján választható: 

Gazdálkodó szervezet 

Egyéni vállalkozó 

Szállítmányozó cég 

2. Adószám 

3. EKÁER felhasználónév 

https://ekaer.nav.gov.hu/customers/login


4. EKÁER jelszó 

A bejelentő a felhasználónevét és jelszavát a regisztráció során kapja meg.  

A bejelentés alapján az EKÁER szám az EKÁER elektronikus felületen megállapításra és 

tárolásra kerül, ezt az adózó azonnal megkapja. 

Használathoz szükséges adatok 

1. EKÁER szám 

2. Feladó adatai (név, adóazonosító szám) 

3. Felrakodás címe 

4. Kirakodás (átvétel) címe 

5. EKÁER számhoz tartozó termék(ek): 

- általános (kereskedelmi) megnevezése 

- vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig) 

- az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban (10 % 

eltérés megengedett) 

- veszélyes termék fuvarozása esetén (a szőlőtermés, oltványanyag, bor és más 

alkoholos termék nem minősül veszélyes árunak) a veszélyes áru azonosító száma 

(UN szám) 

- könnyebb beazonosítás érdekében az adott termék adózónál használt cikkszámát is 

fel lehet tüntetni (válaszható) 

6. Fuvarozás indoka, ami lehet: 

- termékértékesítés 

- termékbeszerzés 

- bérmunka 

- egyéb cél 

7. Fuvarozáshoz használt gépjármű forgalmi rendszáma.  

(Az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azon 

gépjármű(vek) forgalmi rendszáma(i), amellyel a belföldi útszakaszon történik a 

fuvarozás.) 

8. Gépjármű kirakodási címre érkezésének időpontja: az EU más tagállamából 

Magyarországra történő szállítás, és a Magyarországon belüli fuvarozás esetén. Több 

belföldi kirakodási cím esetén a sorban utolsó kirakodási címre érkezésének időpontja. 



9. Belföldről az EU más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a fuvarozás 

megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első belföldi 

felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontja 

10. Kockázatos termék esetében (szőlő, oltvány), amennyiben a termék közúti 

fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés: 

az egyes tételekhez tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti 

fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó 

nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, 

ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték. (10 % eltérés 

megengedett)  

Regisztráció és bejelentkezés meghatalmazottaknak 

Ha az EKÁER bejelentést egy meghatalmazott végzi, meghatalmazott a bejelentkezéskor a 

saját EKÁER felhasználónevét és jelszavát használja. 

Kockázati biztosíték 

Kockázati biztosíték összege 

A kockázati biztosíték összege mindig el kell, hogy érje az előző 45 nap alatt éppen érvényes 

EKÁER számmal fuvarozott termékek nettó összértékének a 15%-át. A rendelkezésre álló 

kockázati biztosíték mértékét az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó 

meghatalmazottja, valamint az adat-bejelentési jogosultsággal rendelkező személy 

folyamatosan figyelemmel kísérheti az EKAER elektronikus felületen. 

Fontos, hogy az adott napot is bele kell számítani! 

Kockázati biztosíték alóli mentesség 

A biztosíték nyújtása alól mentességet kap az, aki: 

- rajta van a NAV minősített adózói listáján 

(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/mad_lekerdez), vagy 

- legalább két éve szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban 

(http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes), és 

- a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés 

(http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt/felfugg_adoszam/felfugglekerdezes_egy

szeru) hatálya alatt. 



A köztartozásmentes adózói adatbázisba kerülés feltételei: 

A köztartozásmentes adózói adatbázis a NAV honlapján érhető el és azon adózók főbb adatait 

tartalmazza, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek: 

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó 

adótartozásuk, valamint köztartozásuk; 

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozásuk; 

c) nyilatkozatuk alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és 

befizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek; 

d) adószámukat nem függesztették fel; 

e) nem állnak csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt; 

f) csoportos adóalanyként nincs áfatartozásuk; 

g) adófizetésre nem kötelezettek. 

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez szükséges kérelem benyújtására 

rendszeresített adatlap letölthető az adóhatóság internetes honlapjáról. 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_pr

ogramok_nav/kerelmek/koma.html 

A kérelem benyújtása illetékmentes. Az adózónak ezen felül külön nyilatkoznia kell arról, 

hogy a köztartozásmentes adózói adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig 

esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ha a törvényben 

előírt feltételek teljesülnek, az adóhatóság a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. 

napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba. 

Az állami adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján 

frissíti. Ha az adózó az előírt feltételek valamelyikének nem felel meg, az adóhatóság 10 

napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel, illetőleg bizonyos esetekben (pl. végelszámolás, 

csődeljárás, felszámolás alatt állók esetében) elutasító határozatot hoz. Az adatbázisban már 

szereplő adózók ebben az esetben ideiglenesen törlésre kerülnek, és legkorábban egy hónap 

múlva, a következő felülvizsgálat után kerülhetnek vissza az adatbázisba. 

További információk a köztartozásmentes adózói adatbázisba kerülésről a 

http://www.nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/szja/koztartozasmentesek_12.html oldalon 

találhatók. 

A minősített adózói adatbázisba való bekerülés feltétele, hogy a kérelem beadását megelőző 

hat éven belül a cégnek nem lehet adóhiánya. 

Kockázati biztosíték fizetési módjai 

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/koma.html
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/koma.html
http://www.nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/szja/koztartozasmentesek_12.html


A kockázati biztosíték megfizetésének két módja van:  

(Külön-külön vagy egyidejűleg is alkalmazhatóak.)  

 elkülönített letéti számlára történő befizetéssel:  

„NAV EKÁER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla”, amelynek 

száma:  

10032000 – 01601202 – 00000000 

 pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt 

garancia útján. 

 

Kockázati biztosíték nyújtása garancia útján 

A benyújtott garanciához szükséges dokumentumok: 

 a garancia szerződés vagy nyilatkozat eredeti példánya 

 kötetlen formában megírt kérelem a garancia nyilvántartásba vételéről 

A dokumentumokat a területileg illetékes adóigazgatósághoz kell eljuttatni postai úton vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon keresztül adható le. A kérelem kizárólag papír alapon 

nyújtható be, elbírálása maximum 30 nap.  

Garanciaszerződés elfogadásának feltételei: 

 a garantőr az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok 

valamelyikében rendelkezik székhellyel 

 A garantőr a garanciáról szóló okirat kiállításának időpontjában  

- nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési 

eljárás alatt,  

- adószámát jogerősen nem függesztették fel,  

- tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel,  

- érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására. 

Utóbbi két feltétel esetében az igazolás módja a garantőr nyilatkozata, melyet nem 

elegendő egy alkalommal, hanem minden egyes jogügylet esetében ki kell állítani. A 

nyilatkozat szerepelhet a garancia okiratban vagy attól különálló okiraton is. 



 a garanciát nyújtó hitelintézettel szemben a garancia kiállításakor a hitelintézetekről és 

a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti 

kivételes intézkedésre kerül nem került sor. 

Formai és tartalmi követelmények  

 a garantőr kötelezettséget vállal, hogy fizeti megbízója állami adóhatóságnál 

nyilvántartott nettó tartozását a megadott számlákra 

 a garancia egy meghatározott összegre szó, ez fel is van tűntetve rajta.  

 érvényessége meghatározott határnapig tart, de legalább a benyújtás napjától számított 

60 napig érvényes. Az okirat tartalmazza az érvényesség kezdő és a végidőpontját. 

 a garancia eredeti és a garantőr kötelezettséget vállal, hogy legfeljebb 3 munkanapon 

belül megfizeti a megbízója állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon 

számított tartozását 

 fizetési igény bejelentésére kizárólag az adóhatóságot jelöli be 

 fel kell tüntetni továbbá, hogy a garanciát az érvényesség idején belül csak az 

adóhatóság vonhatja vissza 

 a következő adatokat kell szerepeltetni: a garantőr megnevezése, bankszámla száma, a 

megbízó neve, címe, fizetési számlaszáma, adószáma. 

 a nem magyar nyelven kiállított garancia kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva 

fogadható el! 

Kockázati biztosíték visszautalása 

A biztosíték nyújtását követően az állami adó- és vámhatóság minden hónap végét megelőző 

5 napon belül felülvizsgálja, hogy a biztosítékot nyújtó adózó rendelkezik-e az állami 

adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozással. Tartozás fennállása esetén 

a biztosíték összegét az adóhatóság a tartozásra elszámolhatja. Az így csökkentett vagy teljes 

mértékben felhasznált biztosíték összegéről az adózó elektronikus értesítést kap, ezt követően 

a biztosítékot ismételten ki kell egészíteni a jövőbeni ügyletekhez kapcsolódó EKAER 

számok megállapítása érdekében. 

A biztosíték összegének visszautalásáról az állami adó- és vámhatóság intézkedik, illetve a 

garanciavállalás felmondásához hozzájárulását a pénzintézet részére továbbítja, 

 a cégnyilvántartásban szereplő adózó cégnyilvántartásból való törlése esetén a cég volt 

tulajdonosai által előterjesztett kérelem alapján, 



 az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenysége megszüntetése esetén a magánszemély 

kérelme alapján, 

 a kockázatos termék vonatkozásában a fuvarozási tevékenység megszüntetése esetén 

az adózó kérelme alapján, amely kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelem 

beérkezését megelőző 45 napban ilyen tevékenységet az adózó nem folytatott, 

 ha az adózó a biztosíték nyújtását követően megfelel a mentességi feltételek 

valamelyikének, az adózó kérelme alapján. 

A kérelem beérkezését követően az igény jogosságát az állami adó- és vámhatóság 

megvizsgálja. A biztosíték vagy a biztosíték egy része visszautalásának, a garanciavállalás 

felmondásához, módosításához való hozzájárulás kiadásának határideje a kérelem beérkezését 

követő 15 nap. Az állami adó- és vámhatóság az adózó nyilvántartott köztartozása miatt a 

biztosítékot visszatarthatja, illetve a nyilvántartott köztartozást a garanciaszerződés keretében 

érvényesítheti. 


