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Tisztelt Partnerünk!
A Társaságaink közötti sikeres és eredményes együttműködés egyik fontos feltétele az
irányadó jogszabályoknak történő megfelelés. Annak érdekében, hogy ez a feltétel a jövőben
is teljesülhessen, az alábbiakról tájékoztatom, egyben kérem szíves együttműködését.
Magyarország Parlamentje az ÁFA- csalások visszaszorítása érdekében - az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. §-ának beiktatásával - kötelező érvényű törvényt alkotott,
amelynek eredményeként 2015. január 1-től megkezdett fuvarok esetében bejelentési
kötelezettség keletkezik, az alábbiak szerint:




az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést
vagy egyéb célú behozatalt,
Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló
termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt,
belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles
termékértékesítést (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység)
kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a
továbbiakban: EKAER) számmal rendelkező adózó folytathat.

A hivatkozott jogszabályhely a fuvar indítása előtt – fuvarparitástól függetlenül - bejelentési
kötelezettséget ír elő, amelyet Társaságunk teljesít. Az Önöktől megrendelt termék
fuvarindítása előtt mi biztosítjuk a jogszerű szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges
adatokat. E kötelezettség teljesítéséhez azonban az Önök közreműködése nélkülözhetetlen.
Felhívom a figyelmet, hogy a magyar jogszabályok a törvényben meghatározott bejelentési
kötelezettség elmulasztását súlyosan szankcionálják. A lehetséges következmények EKAER
számmal kapcsolatos jogsértések esetén:




Hatósági zár
Lefoglalás
Mulasztási bírság az áru nettó értékének 40%-áig

Ha a Nemzeti Adó- és Vámhatóság ellenőrzése során azt találja, hogy az adózó nem, vagy
hibásan tett teljes egészében eleget az EKAER számmal kapcsolatos kötelezettségének a
termék vagy annak egy része kapcsán, az érintett termék vagy az adott igazolatlan eredetűnek
minősül. Ilyen esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózót a termék nettó értékének 40
%-áig bírságolhatja.
Társaságunk a fent hivatkozott bejelentési kötelezettség teljesítése kapcsán is mindent
megtesz annak érdekében, hogy működése és eljárásrendje a jogszabályokban foglaltaknak
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megfeleljen. A Gyomai Kner Nyomda Zrt. természetesen felelősséget vállal az általa végzett
tevékenységért. Ugyanakkor amennyiben a jogszabályi követelményeknek való meg nem
felelésre, és ebből következően a bírságolásra a partner társaság mulasztása miatt kerül sor,
Társaságunk az ebből fakadó valamennyi kárát kénytelen továbbhárítani a mulasztó félre.
Ezen jogi álláspontunkat a jövőben az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINKBEN tüntetjük
fel.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy minden megrendelés esetén az alábbiakban kért
információkat a szállítási és csomagolási utasításokkal (diszpó) együtt, lehetőleg az
anyagleadással egyidőben, de legkésőbb a Szállítási határidő előtt 3 munkanappal írásban
küldje meg a Nyomdai Kapcsolattartó (termékmenedzser) e-mail címére, tekintettel arra,
hogy a közúti áruforgalomban csak a Gyomai Kner Nyomda Zrt. regisztrációját követően
kapott érvényes EKAER szám birtokában indulhat a fuvar.
Szükséges adatok:



Megrendelő adatai (cégnév, adóazonosító száma, kapcsolattartó neve, mobiltelefon
száma, e-mail címe),
kirakodási (átvételi) cégadatok, a terméket átvevő cég neve (ahová a szállítás történik)
adóazonosító száma, kapcsolattartó neve, mobiltelefon száma, e-mail címe.

FONTOS!
Egy termék több kirakodási helyre (céghez) való szállítása esetén az összes kirakodási helyhez
tartozó cégadatot meg kell adni.
Bővebb információ található a hivatalos https://ekaer.nav.gov.hu/ oldalon.
Bármilyen kérdés esetén mindenben rendelkezésükre áll a Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Logisztikai Csapata:



Tóth Mihályné / 06 66 887 425; mobil: +36 30 621 8613
Faragó Andrea / 06 66 887 410; mobil: +36 30 688 2040

Gyomaendrőd, 2018. január 1.
Tisztelettel:

Erdős Tamás
Vezérigazgató
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