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EKAER
2015. január 1-én lépett életbe az EKAER végrehajtási rendelete. Az új rendszerről tavaly
november végén hallottunk, olvastunk először,
és december elején rövid tájékoztatóban írtunk
a lényegéről. Azóta újabb és újabb információkkal igyekeztünk a nagybanisokat a törvény
részletivel megismertetni, de még mindig akadnak értelmezési kérdések.
Az EKAER-ről annál is inkább szükséges szót
ejteni, mivel a piacon zajló árusítás magában
foglalja a nagykereskedői import és export
tevékenységet, a kiskereskedelmet és nagybani
értékesítést, a nagy tételű beszállításokat (pl.
üzletláncok felé) és kisebb mennyiségű kiszállítást (éttermek, kiskereskedelmi üzletek stb.
részére). Sok esetben a piaci értékesítésben
résztvevő termelők a kis mennyiségű eladások
(nagybani felhozatal) mellett érdekeltek lehetnek a nagy tételű áruszállításban is.
A nagyfokú érdeklődésre tekintettel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata, a BNP Zrt. 2015. január 22-én
fórumot szervezett a rendszer előírásairól, a
követendő gyakorlatról. A Nemzetgazdasági
Minisztérium közleménye szerint a rendszer
„próbaüzemének” végét március 1-ig (korábban
február 1. volt) meghosszabbították, így a felmerült kérdések, problémák tisztázására további egy hónap türelmi idő áll rendelkezésre.
2015. március 1-től az EKAER „élesben” működik, minden szabályszegés, rosszul értelmezett
alkalmazás bírsággal, szankcióval járhat.
A nagybani konferenciaterme zsúfolásig megtelt. A jelentkezőknek lehetőségük volt kérdéseiket előre megfogalmazni és a szervezőkhöz
eljuttatni. A fórumon is te(he)ttek fel gyakorlati kérdéseket, amelyek többségéra megkapták
az útbaigazítást nyújtó válaszokat. Az elhangzottakról az alábbiakban számolunk be:

A tájékoztató előadáson hallottakról
A fórumon részt vett a rendezvény létrejöttét
elősegítő Szatmári Jähl Angéla, a BKKI Ipari

Megjelenik kéthetente
tagozatának elnöke, a BNP Zrt.
felügyelő bizottságának elnöke. A NAV részéről
a téma előadói Dr. Lambertus József
osztályvezető
és
Szentléleki
László
főosztályvezető helyettes urak voltak.
A rendezvényt Házi Zoltán vezérigazgató nyitotta meg és hangsúlyozta a BNP Zrt. minden
közérdeklődésre számot tartó témában igyekszik a nagybani szereplőinek segítségére lenni.
A fórumon az előadó a jogszabály értelmezésével, a rendszer lényegének bemutatásával
indította ismertetőjét. A rendszer bevezetésének nem titkolt célja, a nagyarányú áfa
csalások visszaszorítása.
Az egyik legfontosabb tisztázandó fogalom,
hogy árukövető rendszerről van szó. Másik lényeges alaptétel, hogy a jogszabály kizárólag
közúti árufuvarozásra vonatkozik. Dr. Lambertus úr ismertette a jogszabály sarkalatos
pontjait, amely magában foglalja a rendszer
célját. 1/ az áru követhetőségéhez annak
előzetes bejelentése szükséges, 2/ ellenőrzésre ad lehetőséget, amely szállítás közben is,
de utólagosan is történhet, 3/ szükségszerűen
szankciókra ad alapot.
Az áruszállítás a közutakon felszerelt kamerás
rendszerrel követhető, és a fuvarozás előzetes
bejelentésére (elmulasztására) azonnali információt ad a hatóságnak.
Bejelentési kötelezett az áru unión belül ki, és
beszállítása. Belföldi forgalomban pedig az első
adóköteles,
közúti
árufuvarozással
járó
értékesítés nem végfelhasználó számára. A
bejelentés - EKAER szám igénylése – a
www.ekaer.nav.gov.hu elektronikus felületen
lehetséges. Első lépés a regisztrálás, amit ügyfélkapuval rendelkező személy tehet meg, az
elsődlegesen jogosult igénylő (ügyvezető stb.),
vagy az általa megnevezett másodlagos (könyvelő, vagy megbízható alkalmazott) jogosult. A
magunk részéről javasoljuk, hogy az érintett
vállalkozók mielőbb lépjenek be az EKAER-be
(regisztráljanak), hogy a rendszer adatbázisa –

a konkrét ügyletek lebonyolításakor már - a
szükséges és ismétlődő adataikat felismerje. A
NAV minden bejelentéshez ad egy EKAER
számot, amely 15 napig érvényes. Ezt az adott
fuvarozásban érintetteknek is ki kell adni későbbi félreértések elkerülésére ajánlott
írásos (e-mail, sms) formában -, hatósági ellenőrzés során szükség lehet rá.
A kockázatos élelmiszerek (nagybani vonatkozásban szinte minden zöldség-gyümölcsáru) járművel való szállítása EKAER kötelezett lehet,
amennyiben a szállítmány össztömege több mint
200 kg, vagy nettó értéke magasabb, mint 250
ezer Ft és első adóköteles értékesítés.
Az EKAER szám ugyanazon megrendelő, egy
járművel, egy felrakótól, egy átvételi helyre
történő szállítását azonosítja. Felhívjuk a
figyelmet, hogy gyűjtőfuvar esetén minden címzetthez EKAER szám kell. Jó hír, hogy a nagybanisokat érintő esetek közül a kompenzációs
felárat alkalmazó termelői felhozatalhoz nem
kell EKAER számot kérni. Saját tulajdonú áru
telephelyek közötti mozgatásához sem kell
EKAER szám.
Az EKAER szám igényléséhez szükséges adatokat - addig, míg a szám él (15 nap) -, szállítás
közben is módosítani lehet. A szállítmányozás
végén az EKAER számot le kell zárni, ezt
követően nincs lehetőség a változtatásra.
A jogszabály kitér a kockázati biztosítékra is,
melyet a szállítmányok értékével arányosan kell
letétbe helyezni. Arról is volt szó, hogy kik
(mely vállalkozások) kaphatnak ez alól felmentést. A mentességről részletesen a NAV honlapján, 2015. január 23-án megjelent tájékoztató informál. Legkésőbb 2015. január 31-ig
jelentkezni kell a köztartozás mentes adatbázisba, hogy március 1-től a vállalkozások mentesüljenek a biztosítékadási kötelezettség alól.
Az előadást a résztvevők kérdései követték. A
helyszínen nem sikerült minden kérdésre egyértelmű választ kapni, de a NAV előadója ígéretet
tett a későbbi megválaszolásra. A BNP Zrt.
részéről Házi Zoltán nyilatkozott, hogy február

végén újabb fórum szervezésével segítjük a
jogszabály értelmezését, helyes alkalmazását.

EKAER terminál
A most bevezetett rendszer alkalmazásához
társaságunk a nagybani piac területén két helyszínen, az 1-es (a Nagykőrösi út felőli személyportán) és a 7/A (piaci főbejárat) épületében
három-három, 24 órás üzemben használható
számítógépes munkaállomásokat épített ki. Beüzemelésükre a napokban került sor. Szükség
esetén hat terminált vehetnek igénybe ügyfeleink, amennyiben saját eszközzel (lap-top, tablet, vagy okos telefon) nem rendelkeznek.
A számítógépek kizárólag az EKAER portálok és
a nagybani piac honlapjának hozzáférésére
alkalmasak. Egyéb internetes keresést letilt.

Kereslet, kínálat, ár
A nagybani piacon a tél közepe az importdömpinggel egybeeső időszak. Míg az egyes termelői szektorok alig telítettek, úgy az árusító
csarnok, standok roskadoznak a választékos
importkínálat tömegétől. A klasszikusok (déligyümölcs, egzotikumok, távoli termőhelyekről
beszerzett nyári gyümölcsök és csemegék stb.)
mellett most a primőrárut is jelentős
mennyiségben kínálják. Ugyanakkor a hazai termesztők is igyekeznek kitenni magukért. Saláta-, retekfélék, paradicsom, paprika, csemegehagyma, primőr karalábé párhuzamos kínálata
dicséri a hazai primőrkertészetet.
Az viszont minden szezon aktuálisan visszatérő
dilemmája, hogy érdemes-e a mediterrán helyekről származó primőrrel konkurálni. Úgy
tűnik, hogy megéri, hiszen a hazai is jelen van,
az importtal egymás mellett megférnek. Az
árakat normalizálják, felzárkóztatják a hazait
az importhoz, vagy éppen ellenkezően. A napokban az importáru jelentős drágulásának vagyunk
szemtanúi, de a kereslet „elbírja” a 900 - 1100
Ft-os cukkínit, és padlizsánt, az 550 Ft-os
uborkát, a 800 Ft-os paradicsomot, a 200 – 400
Ft-os salátafélét és még a 700 Ft-os brokkolitól és a 450 Ft-os karfioltól sem riad meg.
Ebből a helyzetből pedig most a hazai termelők
is jól jöhetnek ki.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

