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Az EKAER fejleményei
A kormány február 13-án az EKAER szabályozására újabb módosítási javaslatot nyújtott be
az országgyűlésnek. Ennek célja, hogy az adóhatósági és a törvény alkalmazására kötelezettek
gyakorlati tapasztalati elősegítsék a rendszer
működését. A törvényi előírások a javaslat
szerint 2015. március 1-től lépnek életbe.
A törvényjavaslat egy lényeges konkrétuma a
kockázati biztosíték nyújtásához kötődik.
Kockázati biztosítékot első alkalommal 2015.
március 11-től kell nyújtani az erre kötelezett vállalkozásoknak. Ez alól az adóhatóság
által vezetett minősített adózói adatbázisban
és a köztartozásmentes adózói adatbázisban
szereplő vállalkozások kapnak felmentést. A
2015. március 11-i mentességhez legkésőbb
február 28-ig a „KOMA” kérelem benyújtásával kérhetik felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba.
Azok a cégek viszont, amelyek nem mentesülnek
a kockázati biztosítékletét alól, azoknak a
törvényi előírásnak megfelelve kell kockázati
biztosítékot letétbe helyezni.
A kockázati biztosíték nyújtását az adózók az
alábbi két módon teljesíthetik:
• a NAV által e célra létrehozott elkülönített
letéti számlára történő befizetéssel, vagy
• az adóhatóság által nyilvántartásba vett
garancia útján.
A kockázati biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentést megelőző 60
napban (ideértve bejelentés napját is)
teljesített kockázatos termékbejelentések
során megállapított, valamint a még érvényes
EKAER számokhoz tartozó termékek együttes
adó nélküli értékének 15 százalékát. A
keretbiztosíték kimerülése esetén újabb
szállítmányhoz EKAER szám nem igényelhető!
Jó tudni, hogy adótartozás esetén a biztosíték
összegét a NAV a tartozásra elszámolhatja.

Megjelenik kéthetente

HIRDETÉS

professzionális vetőmagok
termelőknek
Válogasson honlapunkon, rendeljen emailben vagy telefonon, a
profivetomag.hu web-áruházban
kapható több ezer zöldségvetőmagfajtából!
Akciók, Kedvezmények!
profivetomag.hu
telefon: (36-30) 370-5150;
(36-42) 420-112;
(36-30) 983-5265
e-mail: vetomag@profivetomag.hu

EKAER fórum
Az EKAER-hez kapcsolódó kormányjavaslat és
annak várható elfogadása indokolja, hogy a BNP
társaság – korábbi ígéretéhez híven - újabb
tájékoztatót szervezzen. Szakmai fórum
keretében kíván a témában ismételten
értelmezési és gyakorlati segítséget nyújtani
az érdekeltek (nagykereskedők, termelők,
vásárlók) számára. Az előző alkalommal több - a
szakmában előforduló egyedi - probléma,
kérdés is felvetődött, amelyre a hatóságok
(NAV) által delegált előadók visszatérnek.
Az „EKAER legújabb változásai” című előadás
időpontja: 2015. március 3. 16:00 óra,
helyszíne: a nagybani piac konferencia terme. A
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött,
amelyet – a korlátozott befogadóképesség
miatt - a helybiztositas@nagybani.hu e-mail
címre, vagy 8 – 16 óra között az 1 – 421 – 3618
telefonszámra lehet jelezni. Lehetőség van
konkrét kérdések írásban való megküldésére is.

Környezetünk érdekében
Környezetünkért, a nagybani piac rendjének
érdekében sokat kell tennünk, ami közös cél,

közös feladat. A piaci házirendben, és a bérlők
szerződéseiben rögzített előírások betartása
kötelező! A témában íródó cikkeinkben is erre
hívjuk fel a figyelmet. Sajnos mindig akadnak,
akik miatt a piaci és a környezetvédelmi előírások
fontosságát
ismételten
ki
kell
hangsúlyozni.
Újból és újból előfordul, hogy a kidobásra ítélt
árut a raktárak környezetében várakoztatják.
Holott, a szabályszerű megsemmisítés rendje, a
romlott, eladhatatlan áru - selejtezési
jegyzőkönyvvel - hulladékudvarba történő szállítása. A szigorú intézkedés ellenére sem lehet
a piacon kívülről beszivárgó guberálókat távol
tartani, a kipakolt árut megvédeni. Feltúrják,
átválogatják a fogyasztásra alkalmatlan, megsemmisítésre váró zöldárut, gyümölcsöt, a
rekeszeket, kartonokat szétszórják.
A raktárak környezetében szanaszét heverő,
használaton kívüli tárgyak helye ugyancsak a
hulladékudvarban van. A nagybani társaságának
feladatkörébe a kint hagyott hibás, hasznavehetetlen eszközök (pl. hűtőgép, bútor)
elszállítása nem tartozik. Erről maguknak, a
tulajdonosoknak kellene gondoskodni. Akinek
kidobni való holmija, eszköze van, kérjük
mielőbb szállítassa el, különben a környezetszennyező magatartásuk miatt intézkedésre
számíthatnak.

Reklámozási kínálat
Minden szakmai érdekeltségű vállalkozónak,
cégnek lehetőséget kínálunk reklám és hirdetési megjelenéshez. Kéthetente a Piaci Hírek
hasábjain közzétett - kb. 1/3 hasáb méretű –
reklámanyag, vagy hirdetés egyszeri megjelenésének díja 5.000 Ft + Áfa, mely magában
foglalja a www.nagybani.hu web-oldalon való,
egy hónap időtartamra szóló megjelenést is.
A nagybani árusításban résztvevő termelők,
bérlők, nagykereskedők a hirdetési tarifa
összegéből 20 % kedvezményt kapnak. ,
Részletes információt az 1-421-3604 telefonszámon,
vagy
a
foldes.mari@nagybani.hu
levelezési címre írt levélben lehet kérni.

Minden megjelenő hírlevél honlapunkon is
olvasható. Ezen nemcsak az éppen aktuális
számunkkal jelentkezünk, hanem a korábbi,
archivált számok is dátum szerint visszakereshetők. A PH megjelenésének napján elektronikus levelezési címmel rendelkező (bérlő, termelő, nagykereskedő) ügyfeleinknek e-mailban
is postázásra kerül. Ezzel a reklámok, hirdetések széles szakmai rétegeket szólíthatnak
meg.

Lekérdezés
A nagybani piac hivatalos honlapján - újabb
fejlesztések révén - lekérdező programot is
igénybe lehet venni. A keresendő kifejezést –
honlapunk fejlécén található keretbe írva - a
program valamennyi szövegkörnyezetben megtalálja és megmutatja. Egyéb információk
továbbra is a honlapon feltüntetett levelezési
címen, vagy telefonszámokon tudakolhatók meg.

Ellenőrzések tükrében
Egyre kevesebb szabálytalanságot tárnak fel a
hatóságok a nagybani piacon, de egyesek még
manapság is fennakadnak az ellenőrzések hálóján. Az előírások be nem tarása sok esetben
figyelmetlenség, késlekedés, a munkatársak
tapasztalati hiányából adódik. Ezek az esetek
súlyosságuk arányában több-kevesebb bírsággal
is járnak.
Ezért is ajánlott a folyamatos önellenőrzés.
Körültekintően kell kezelni a kötelező és
szabályszerű címkézést importáru beérkezésekor is. Amennyiben az exportőr hiányosan,
vagy netalán egyáltalán nem látja el az árut
saját jelölésű címkével – ami unión belüli
exporthoz előírás -, azt az áru megérkezésének
pillanatában a beszerző nagykereskedő kötelessége pótolni.
Kiemelten fontos az árut kísérő szállítási
okmányok, a számlák, a bizonylatok és a
működésbe lépő EKAER dokumentumok mindegyikén a LOT szám egyezősége. A nagykereskedők felelőssége munkatársait felkészíteni a
kötelezettségek betartására.

Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

