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Jogszabályi háttér

Art 22/E. §

(5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti tevékenységét kockázatos termékekkel 
végzi, továbbá amennyiben a (4) bekezdés szerinti közúti fuvarozással járó tevékenységet folytat - a 
bérmunka céljára történő közúti fuvarozással járó tevékenység kivételével - kockázati biztosítékot köteles 
nyújtani.

(6) Mentes az (1)–(5) bekezdés szerinti kötelezettség alól…

(7) Az (1) és (4) bekezdések szerinti tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettségre és az (5) 
bekezdés szerinti kockázati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a 11. számú melléklet 
tartalmazza.

11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez
A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos kötelezettségek 

részletes szabályai

IV. AZ EKAER-HEZ KAPCSOLÓDÓ BEJELENTÉS SZABÁLYAI KOCKÁZATOS TERMÉKEK ESETÉN, ÉS A 
KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK



Mi is a kockázati biztosíték?

A kockázati biztosíték az árubeszerzések, értékesítések során 
keletkező közterhek megfizetésének biztosítását hivatott 

szolgálni.
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A biztosíték nyújtására kötelezettek köre - mentességek

Adózó MENTESül, ha 
a) szerepel a minősített adózói adatbázisban (kérelem: 15T112) 

Art. 178. § 31. pont 
31. minősített adózó: az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki (amely) legalább a minősített adózói 
nyilvántartásba való felvétel iránti kérelem előterjesztésének napját megelőző 3 éven át működött, és a kérelem 
benyújtását megelőző elévülési időn belül az állami adóhatóság nem állapított meg a terhére adóhiányt, nem 
indított ellene végrehajtási eljárást, nem állt vagy áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, illetve 
kényszertörlési eljárás alatt, illetve az adózó egy naptári éven belül legfeljebb két fizetési könnyítés (adómérséklés) 
iránti kérelmet terjesztett elő. 

VAGY
b) együttesen legalább 2éve működik

szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (kérelem: KOMA)
Art. 178. 32. pont
32. köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az 
adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat 
az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint
a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és 
vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási 
és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
d) adószámát nem függesztették fel;
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi 
adó tartozása;
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek,

bejelentés napján nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt

Csak ha már szerepel a nyilvántartásban » megállapításához nem elegendő, ha a kérelem elbírálása folyamatban van!



Az EKAER szám megállapításához szükséges biztosíték mértéke

I. folyamatosan el kell érnie:

bejelentést megelőző 60 napban (beleértve a bejelentés napját) teljesített

megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó termékek
biztosítékköteles { +

megállapított és az érkezés/felrakodás megkezdését bejelentett 
EKAER számokhoz tartozó termékek

együttes, adó nélküli ellenértékének 15 %-át

HA az adózó a biztosítékköteles tevékenységek közül mindkettőt folytatja 
az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú 
behozatalát, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles 
termékértékesítését is végez

tevékenységi körönként külön számítás, a magasabb teljesítendő

kiegészítési kötelezettség teljesíthetősége érdekében: az EKAER felületén nyomon követhető (ld. még 

következő dia)

II. jogkövetkezmény: HA biztosíték nem áll rendelkezésre  » EKAER szám nem állapítható meg

III. ! első alkalommal: 2015. január 31-én, az eddig az időpontig az EKAER-ben rögzített,
biztosítékköteles bejelentések alapján



A biztosíték teljesítésének módja

 teljesítés módja: 
- elkülönített letéti számlára történő befizetéssel (404)
- az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján

 a rendelkezésre álló biztosíték számítása ha többféle módon teljesít az adózó: együttes (keret)

 „megfizetettség” időpontja:
- elkülönített letéti számlán a befizetést jóváírták
- garanciát az állami adóhatóság nyilvántartásba vette (DE legkorábban az érvényesség 

kezdete)

 információ az EKAER elektronikus felületén:
- adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja
+ a teljeskörű adatbejelentési jogosultsággal rendelkező személy

- adatok:
- a biztosíték aktuális egyenlege,
- a lekérdezés napját megelőző 60 nap alatt már bejelentett kockázatos 
termékek adó nélküli értékének 15 %-a, 

- a biztosíték megemelése nélkül még bejelenthető termék adó nélküli 
értékének 15 %-a



A garancia útján nyújtott biztosíték

adóhatósági nyilvántartásbavétel, a biztosíték „teljesítésének” napja = nyilvántartásba vétel napja (DE
legkorábban az érvényesség kezdete)

I. A garantőr

pénzügyi intézmény = hitelintézet és pénzügyi vállalkozás (Hpt. 7. § (1) bekezdés)

pénzforgalmi intézmény (fogalma: Hpt. 6. § 86. pont)

befektetési vállalkozás (fogalma Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pont)

székhelye: Európai Unió tagállamában, illetőleg az EGT megállapodásban részes államban van
II.
a garanciáról szóló okirat kiállításának időpontjában:

 a) nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,

 b) adószámát jogerősen nem függesztették fel,
 c) tevékenységét felügyeleti szerve nem függesztette fel,
 d) érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására

hitelintézet esetén kizáró + Hpt. 189. §-a szerinti kivételes intézkedés

Hpt: Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2003. évi CCXXXVII. törvény
Bszt: A befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény



A biztosíték érvényesítése, összegének elszámolása

Az árubeszerzés / értékesítés során keletkező közterhek megfizetését biztosítja.

a) időpont: minden hónap végét megelőző 5 napon belül (először 2015. február) felülvizsgálat

nem ügylethez kötött » amíg rendelkezik biztosítékkal, addig felülvizsgálandó
(függetlenül attól, hogy az adott hónapban biztosítékadási kötelezettség teljesítését meg kellett 
vizsgálnunk vagy sem)

b) elszámolással érintett adótartozások:

állami adóhatóságnál nyilvántartott
} adótartozás

nettó módon számított 

c) sorrend: ha nem nyújt mindegyikre fedezetet, akkor kötött sorrendben (ld. Art. 11. számú melléklet IV. 
alcím 10. pontja)

d) ha több módon teljesített az adózó: elsőként az elkülönített számla, ha több garancia: elsőként  
lejáró

e) a biztosíték elszámolásával  „teljesített” adófizetési kötelezettség: megfizetés napja = az adott 
adónemen a jóváírás napja (nem a terhelés)



A biztosíték összegének csökkentése

 kizárólag az adózó kérelmére

 feltétele:

A rendelkezésre álló biztosíték 60 napon keresztül folyamatosan meghaladja a biztosítékra 
előirt mértéket. 

 adóhatósági felülvizsgálat 



A biztosíték összegének visszautalása / hozzájárulás a 

garanciavállalás felmondásához 

 kizárólag az adózó kérelmére

 lehetséges esetei:

1.-2. az adózó megszűnése 
a) cégnyilvántartásból való törlés →előterjesztő: a cég volt tulajdonosai
b) egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése→ előterjesztő: a magánszemély

3. a biztosíték nyújtásának kötelezettségével érintett tevékenység megszüntetése
feltétel: a kérelem beérkezését megelőző 60 napban ilyen tevékenységet az adózó 
nem folytatott: adózói nyilatkozat erről!

4. az adózó a biztosíték nyújtását követően megfelel a mentességi feltételek 
valamelyikének

 adóhatósági felülvizsgálat 



Köszönöm a figyelmet!

www.ekaer.nav.gov.hu


