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Tisztelt Beszállító!  
 
 
2015. január 1-től Magyarországon közúti fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzést 
kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (továbbiakban EKÁER) 
számmal rendelkező adózó folytathat.   
Bejelentési kötelezettség többek között az EU más tagállamából belföldre irányuló Közösségen 
belüli termékbeszerzésre vagy egyéb célú behozatalra, illetve belföldön nem közvetlen 
végfelhasználó részére történő Áfa-köteles termékértékesítésre, -beszerzésre vonatkozik.  
Az EKÁER szám azon termékegységet azonosítja, amelyet egy feladótól egy címzett részére, egy 
gépjárművel fuvaroznak a gépjármű adott útvonalon történő egyszeri mozgatása során.  
Minden bejelentésköteles szállítmányhoz egyedi EKÁER számot kell igényelni.  
 
Azok a Beszállítók, melyek az EU más tagállamából a szállítást maguk szervezik, EKÁER 
kötelezettség megállapítása céljából kötelesek tájékoztatni a ZFH-t a szállítmány alábbi adatairól:  
- beszállítókód (vagy beszállító neve, címe, közösségi adószáma) 
- rakodás dátuma 
- rakodás helye 
- kirakodás tervezett ideje 
- össz bruttó súly 
- össz nettó érték (beszerzési ár) 
- szállítmányozó megnevezése 
- gépjármű típusa (gépjármű maximális megengedett bruttó össztömege) 
- Vontató és vontatmány (ha van) rendszáma és felségjelzése 
 
Ezen Beszállítóknak a fenti adatokat rakodás előtt munkaidőben kell elküldeni a ZFH részére. Ez 
alapján a ZFH eldönti, hogy a küldeményhez kell-e EKÁER számot igényelni, és ezt visszaigazolja 
a Beszállítónak, valamint elküldi a megigényelt EKÁER számot, amennyiben az szükséges.  
A Beszállító kötelessége szállítmányozója felé továbbítani az EKÁER számot annak érdekében, 
hogy egy esetleges hatósági közúti ellenőrzés során a sofőrnek tudomása legyen róla.  
 
Az EKÁER bejelentésben mindig az aktuális adatoknak kell szerepelnie. Ha átrakás vagy 
vontatócsere esetén a rendszám változik, a Beszállítónak biztosítania kell, hogy szállítmányozója 
azonnal módosítja a rendszámot a bejelentésben vagy értesítenie kell a ZFH-t, hogy megtehesse a 
módosítást. ZFH a módosítást csak munkanapokon, hétköznap 08.00-16.00-ig tudja elvégezni, 
munkaidőn kívül a Beszállító szállítmányozójának kell ezt megtenni.  
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Bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy hibás, valótlan adattartalmú, hiányos bejelentés, 
továbbá későn megtett módosítás esetén az állami adó- és vámhatóság a bejelentés kötelezett 
terhére az áru értékének 40 %-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, emellett az árut 
lefoglalhatja, vagy zár alá helyezheti.   
A Beszállító hibájából felmerülő minden költséget továbbterhelünk a Beszállító felé.  
 
Kérem, töltse ki a csatolt adatbekérő táblázatot, és küldje el még felrakás előtt a ZFH EKÁER 
csoportjának emailcímre: ekaer.zfh@zf.com 
 
 
Köszönjük. 
 
 
ZFH EKÁER csoport 


