
 

EKÁER 2017–2018    
Fókuszban a 2016-os és 2017-es változások, előretekintés 2018-ra 

Szabályozás, ÁFA, Mentességek, Ellenőrzés, Szankciók,  
E-felület, Gyakorlati példák, Kockázatos termékek  

Szakmai képzés és konzultáció 
Változott 2016. augusztus 1-től és október 13-tól, valamint 2017. január 1-től az 
EKÁER-szabályozás. 2016. október 13-tól a 2500 kg/5 millió forintos EKÁER mentes-
ség már a nem útdíjköteles gépjárművekre is vonatkozik! A NAV lecsap a kisteher-
autósokra is! EKAER bejelentési kötelezettséggel jár, ha a nem kockázatos terméket 
nem útdíjköteles gépjárművel fuvarozzák, azonban a gépjármű össztömege a felrako-
dást követően meghaladja a 3,5 tonnát. Hatósági zár megsértése esetén fuvarozó is 
bírságolható, sőt a járművezető is. Üres kamionok és az áfa láncügylet szabályozása. 
Jármű visszatartása avagy modern árumegállítási jog. Továbbra is érvényes, ha a 
magyar adóalany elmulasztja a bejelentési kötelezettségét az EKÁER rendszerbe, ak-
kor a NAV hatósági zár alá veheti a szállítóeszközök rakterét, lefoglalhatja a rako-
mányt és a be nem jelentett áruk értékének 40%-áig terjedő mulasztási bírságot 
szabhat ki. A 2017. január 1-től hatályos új EKÁER-szabály kihívás elé állítja egyes 
adózókat, többlet EKÁER-kötelezettséget róva többek között az újonnan alapított 
magyar társaságokra, a gazdasági tevékenységüket Magyarországon megkezdő külföl-
di társaságokra (azaz az áfa regisztrációkra), illetve az áfakörbe újonnan belépőkre. 
Az előadás tárgyalja a már elfogadott és várható 2018-as szabályokat is. 
 

Tematika:  
EKÁER rendszere, felépítése:  
■ EKÁER-köteles tranzakciók  
■ Kockázatos termékek és kockázatos élelmiszerek által érintett tranzakciók  
■ Kit érint a bejelentés – bejelentésre kötelezettek  
■ A bejelentendő adatok  
■ Az eljárásra jogosultak köre 
■ Meghatalmazások  
■ Hogyan kell EKÁER számot igényelni?  
■ Meddig érvényes az EKÁER szám?  
■ Mentességek köre  
■ ÁFA és EKÁER kapcsolódási pontjai  
■ INCOTERMS paritások szerepe  
■ Útdíj és EKÁER rendszer kapcsolódási pontjai 
■ EKÁER-bejelentés egyszerűsített tartalommal 
Jogszabályi háttér:  
■ Az ART.-ban meghatározott fogalmak: címzett, átvevő, feladó, felrakodást  
végző, végfelhasználó ■ EKÁER köteles ügyletek köre  
Kockázatos termékek, kockázatos élelmiszerek:  
■ Kockázatos termékek, kockázatos élelmiszerek köre  
■ Különleges eljárási szabályok  
■ Kockázati biztosítékok rendszere, Biztosítékadási kötelezettség 
■ Mentességek a kockázati biztosítékok alól 
Példák a gyakorlatból:  
■ Háromszögügylet, Láncügylet  
■ Bérmunka 
■ Álló fuvarozás, mozgó fuvarozás 
■ Fel- vagy összeszerelés tárgyát képező értékesítés  
■ Termék egyéb célú kivitele vagy behozatala  
■ Gyüjtőfuvar 
Szankciók:  
■ Mulasztási bírság esetei  
■ Lefoglalás  
■ ÁFA-levonhatóság korlátozása  
■ Szankcionáltak köre 

Előadó: 

Dr. Sztankó Dániel 
adószakértő, Pénzügyi  
képviseleti csoportvezető, 
RSM Hungary 
 

Időpont: 

2017. szeptember 21.,  
csütörtök 
Regisztráció: 08.00–09.00 
Előadás: 09.00–13.00 
 

Helyszín: 

MOHA Ház 
1143 Budapest, Gizella út 42-44. 
(Hungária krt. – Thököly út sarka) 
Keleti pályaudvar M2  1 megálló 
piros 7-es busszal. Stadionok M2 
2 megálló 1-es villamossal.  
Népliget M3  7 megálló 1-es  
villamossal. Árpád híd M3  7 
megálló 1-es villamossal. 
Parkolás: Környéken fizetős. 
Helyszín őrzött parkolójában: 
1.500 Ft + áfa/nap.  
 

Részvételi díjak: 
Részvételi díj:  
25.900 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj (-20%): 
20.720 Ft + áfa/fő 
Akciós részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-20%  + - 5%):  
19.685 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj (-30%): 
18.130 Ft + áfa/fő 
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy 
több fő esetén (-30% + -5%):  
17.225 Ft + áfa/fő 
 

Ellátás: 
Ár tartalmazza: oktatási  
segédanyag, íróeszköz, WIFI 
használat, reggeli sütemények, 
nap közben fogyasztott kávé, 
tea, ásványvíz.   
Ebéd: A helyszínen étterem 
működik, ahol az előre  
igényelhető 3 fogásos menü-
ebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő.  
 

Előadás menete:  
08.00–09.00: Regisztráció 
09.00–10.40: Előadás 1. része 
10.40–11.00: Kávészünet 
11.00–13.30: Előadás 2. része 
13.00–13.45: Ebéd 

     

A Vezinfó Kiadó az új jelentkezőknek 20% kedvezményt, ügyfeleinek pedig  30% kedvezményt biztosít!  
Egy cégtől/intézménytől 2 vagy több jelentkező esetén fejenként további 5% kedvezmény jár! 



JELENTKEZÉSI LAP 
 

  fő részvételével jelentkezünk a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. által 2017. szeptember 21-én, 

Budapesten, a MOHA Házban rendezendő, „EKÁER 2017-2018” című szakmai képzésre. 
 

Részvételi díj:       25.900 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj (-20%):      25.900 Ft + áfa/fő helyett 20.720 Ft + áfa/fő 

Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -5%):  25.900 Ft + áfa/fő helyett 19.685 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj (-30%):     25.900 Ft + áfa/fő helyett 18.130 Ft + áfa/fő 

Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -5%):  25.900 Ft + áfa/fő helyett 17.225 Ft + áfa/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza az előadás, az oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI használat, reggeli 
sütemények, valamint a napközben fogyasztott kávé, tea és ásványvíz költségeit. Az előadás díja költség-
ként elszámolható. Az áfa mértéke: 27%. A részvételi díj közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, 
ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel. Helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 
3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő! 
 

 

 
 

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga 
után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról 
részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a 
beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A 
rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A 
kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy 
az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban 
fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét 
kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a 
részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta 
le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés 
átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-
mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos 
költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni 
juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót 
igényel. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. 
előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetősé-
get Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel. 
 

 
 

Kód: 32110                                                                                                                                  www.vezinfo.hu 
 
Cég/intézmény neve: ………………………………………………………………………………….…………………………….….………………………. 
 

Kérek ebédet:  □ igen  □ nem 
 

Igénybe veszem az őrzött parkolót (1.500 Ft + áfa/nap):  □ igen  □ nem  Ha igen, rendszám: …………………………… 
 

Jelentkező személy(ek) neve: ……………………………………………………….….…………………….…………………………………………….. 
 

Jelentkező személy(ek) beosztása: …………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 

Számlázási cím: ……………………………………………………..……………………………………….…………………………………………………….. 
 

Postai cím (ha eltér a számlázási címtől): …………………………………..……………………………….………….…………………………….. 
 

A részvételi díjat:   □   átutalással, vagy   □   készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki! 
 

Telefon: ………………………………….…………..…………………… Telefax: …………………..………….…….……………………………………… 
 

E-mail(ek): …………………………..………………………………..………..……….………………………………………………………………………….. 

 
Dátum: ……………………………………………… Aláírás: ………………….…………………….………………………………………………….......... 

 

A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjék a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. 
címére eljuttatni: 1139 Budapest, Hajdú u. 11.; 

vagy egyszerűen átfaxolni a kiadó telefaxszámára: (06-1) 236-0037; 
vagy csatolt dokumentumként e-mailen elküldeni a következő címre: info@vezinfo.hu 

 


