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EKAER  

kérdések és válaszok 
 

 

Cseppgolyós gáz értékesítésénél a mennyiséget utólag egyeztetik 

 

2015. március 11. 

Kérdés:  

Cégünk cseppfolyós argon gázt értékesít belföldi adóalanyok részére. A szállítást minden 

esetben a cégünk, vagyis a feladó végzi. A tartálykocsit az üzemben megtöltik a kb. kért 

mennyiségre majd mérlegelik a járművet. A megrendelő telephelyén áttöltik a cseppfolyós gázt 

egy állandó tartályba, majd a megrendelőnél és cégünknél is újra mérlegelik a tartálykocsit és ezt 

követően egyeztetik a ténylegesen értékesített mennyiséget. Az egyeztetésig eltelhet 1-2 nap. 

Hogy lehet ezt az EKAER rendszerben jól kezelni? 

 

Válasz:  

Az EKAER bejelentésben meg kell adni a termék tömegét. Az EKAER bejelentést legkésőbb a 

termék fuvarozás megkezdéséig lehet megtenni. Az előbbiekből következik, hogy feltöltik a 

tartálykocsit és mérlegelik, majd ezt követően a tömegadat ismeretében haladéktalanul megteszik 

az EKAER bejelentést és indulhat a fuvarozás.  

 

Az EKAER bejelentés adatait legkésőbb a kirakodási helyre érkezésről szóló bejelentés 

benyújtásáig lehet módosítani. Az érkezés bejelentésének végső határideje: az érkezést követő 3. 

munkanap. A megérkezést követően két mérlegelés (a vevő és az eladó telephelyén) is történik, 

tehát a 3 napos határidőn belül Önök módosítani tudják az EKAER bejelentésben a korábban 

megadott tömegre vonatkozó adatot a tényleges értékesítés alapján. Az adatmódosítás után kell 

bejelenteni a gépjármű érkezésének időpontját.  

 

 

Az első belföldi termékértékesítés fogalma 

 

2015. március 12. 

Kérdés:  

Lehetséges, hogy egy magyar cég által vásárolt termék továbbértékesítése az EKAER rendszer 

szempontjából első értékesítésnek minősül?  

 

Válasz: 

Igen, lehetséges, ugyanis az EKAER rendszer szempontjából az első értékesítés nem azonos a 

Polgári Törvénykönyv szerinti első tulajdon átruházással, illetve az Áfa törvény szerinti első 

termékértékesítéssel. EKAER szempontból az első belföldi termékértékesítés kritériumai a 

következők: 

1. az eladó és a vevő belföldi adóalanyok, 

2. a termékmozgatás belföldön történik közúti árufuvarozással, és 

3. ez a termékértékesítés áfa kötelesnek minősül. 

 

A három feltételnek együttesen kell fennállnia ahhoz, hogy az így beszerzett termék 

továbbértékesítése EKAER szempontból második termékértékesítésnek minősüljön.  
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Az alábbi példa mutatja, hogy a termék tulajdonjogát adásvételi szerződéssel átruházzák, a 

termékértékesítésről áfa-s számlát állítanak ki.  

Ha az eladó és a vevő azonos raktárbázison bérel raktárat és csak a raktárhelyiségek közötti 

átrakodással történik a termékértékesítés.  

 

 
 

Ebben az esetben nem szükséges EKAER bejelentés, mivel közúti árufuvarozás nem történt. 

Ebből következik, hogy Ptk. és áfa szempontból megtörtént a termékértékesítés, de EKAER 

rendszerben ezt jelenteni nem kellett, tehát a „raktárközi átrakodással” történő termékértékesítés 

nem minősül első belföldi termékértékesítésnek. 
 

EKAER rendszer - állásfoglalás kérés  

 

2015. február 16. 

Kérdés:  

 

1.) 

 

A termékek értékesítésére bizományosi konstrukcióban kerül sor. A megbízó és a bizományos 

egyaránt belföldi székhelyű vállalkozások, és a termék bizományos részére történő átadását, 

majd a bizományos értékesítéseit is belföldi közúti fuvarozás kíséri. 

 

Azon belföldi fuvarozással összefüggésben, melynek eredményeként a megbízó a termékeket 

átadja a bizományos részére, még nem történik értékesítés (az értékesítés az Áfa tv. 10. § b) 

pontja értelmében csak a bizományos értékesítésekor következik majd be), így ez álláspontom 

szerint egy értékesítéshez nem kapcsolódó, egyéb célú belföldi fuvarozás, amelyre vonatkozóan 

nem kell EKAER bejelentést tenni. 

A bizományos által teljesített értékesítés vonatkozásában már felmerülhet az EKAER bejelentési 

kötelezettség, amennyiben az egyéb feltételek (értékhatárok stb.) is fennállnak. Amennyiben 

azonban olyan termékekről van szó, amelyeket a megbízó maga is úgy szerzett be, méghozzá 

belföldön és áfakötelesen, akkor álláspontom szerint a bizományost sem terheli bejelentési 

kötelezettség, mivel értékesítése nem minősül első belföldi adóköteles értékesítésnek. 
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2.) 

 

A belföldi székhelyű Eladó Kft. terméket értékesít a belföldi székhelyű Köztes Kft. részére; ezt 

követően a Köztes Kft. a terméket kisebb egységekbe csomagolja, és belföldi kereskedők részére 

értékesíti. Az értékesítésekhez belföldi közúti fuvarozások kapcsolódnak.  

 

Az ELADÓ Kft. által KÖZTES Kft. részére teljesített értékesítéshez kapcsolódó belföldi 

fuvarozások - amennyiben az egyéb feltételek (értékhatárok stb.) is fennállnak - EKAER 

kötelesek. Amennyiben azonban olyan termékekről van szó, amelyeket az ELADÓ Kft. maga is 

úgy szerzett be (tehát nem gyártott), méghozzá belföldön és áfakötelesen, akkor az ELADÓ Kft. 

értékesítését nem terheli EKAER bejelentési kötelezettség, mivel értékesítése nem minősül első 

belföldi adóköteles értékesítésnek. 

 

A KÖZTES Kft. belföldi kereskedők részére teljesített értékesítéseihez kapcsolódó belföldi 

fuvarozások már nem EKAER kötelesek, mivel azokat legalább egy belföldi áfaköteles 

értékesítés (az ELADÓ Kft. és a KÖZTES Kft. között) megelőzte, az értékesítés így nem 

minősül első belföldi adóköteles értékesítésnek. 

 

3.) 

 

A belföldi székhelyű Megrendelő Kft. vállalkozási szerződést köt a másik tagállambeli székhelyű 

Vállalkozóval, melynek értelmében Vállalkozó egy üzem kulcsrakész kivitelezésére vállal 

kötelezettséget. A kivitelezés során a Vállalkozó különböző termékeket fuvaroz(tat) a székhelye 

szerinti tagállamból közúton a Megrendelő Kft. telephelyére. A szerződésben részteljesítésben 

állapodtak meg a felek, a kivitelezési folyamat egy-egy szakaszának lezárultakor következik be 

részteljesítés. A részteljesítések (kivitelezési folyamat egy-egy szakasza) nem a termékek 

fuvarozásához, illetve átvételéhez igazodnak, attól függetlenek. 

 

Álláspontom szerint az olyan vállalkozási szerződést, amelynek tárgya egy üzem (beruházás) 

kulcsrakész átadása, egy olyan termékértékesítésnek (Áfa tv. 10. § d) pontja) kell tekinteni, 

amelyhez nem kapcsolódik közvetlenül közúti fuvarozás, hiszen a kulcsrakész átadást nem lehet 

fuvarozni. 

Amennyiben a kivitelezés nem felel meg az Áfa tv. 10. § d) pontjának (azon okból, hogy nem 

eredményez ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlant), akkor egyáltalán nem beszélhetünk 

termékértékesítésről, a szerződés tárgyát egy szolgáltatás képezi, így az EKAER bejelentési 

kötelezettség eleve kizárt. 

 

4.) 

 

A belföldi székhelyű Eladó Kft. terméket értékesít a belföldi székhelyű Vevő Kft. részére; a 

termék elfuvarozására nem kerül sor, a felek abban állapodnak meg, hogy Eladó Kft. a terméket 

raktározza, és a termék elfuvarozására majd bizonytalan idő elteltével, csak akkor kerül sor, ha 

Vevő Kft. értékesíti azt saját vevője részére. Ekkor a termék Eladó Kft.-től közvetlenül a Vevő 

Kft. vevőjéhez kerül közúton elfuvarozásra. A fuvart nem Eladó Kft. rendeli és szervezi meg. 
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Kérdések: 

 

– Helyesek az 1-3.) pontokban rögzített feltételezéseink? 

– A 4.) pontban rögzített tényállás kapcsán az Eladó Kft.-t terheli-e EKAER bejelentési 

kötelezettség; amennyiben igen, mikor? A fuvarozással összefüggésben mit kell az Eladó Kft.-nek 

ellenőriznie ahhoz, hogy biztos lehessen abban, őt nem terheli EKAER bejelentési kötelezettség? 

– Mit jelent a belföldi forgalomban történő adóköteles termékértékesítés? Amennyiben egy 

belföldi termékértékesítést egy alanyi adómentességet választott adóalany teljesít, az értékesítés 

belföldi (belföldi forgalomban történő) adóköteles termékértékesítésnek minősül? 
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Válasz: 
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