
 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Electronic Transport Control System)



ETCS rendszer bevezetésének okai 

 már EU csatlakozás előtt is nagy mennyiségű fiktív számlákkal találkozott a 

hatóság, amely jelentős bevétel kiesést jelentett az állami költségvetés 

számára 

 az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a 42 vámeljárásokkal vámkezelt áruk 

szállítása során gyakran adóelkerülő magatartás volt tapasztalható 

 2012-ben pénzügyminisztérium 2,3 mld. € hiány becsült  (aminek 35,9% 

ÁFA) 

 2015. évben a hiány 29,2%-ra csökkent  

 HUSKi akció keretében a 42-es vámeljárással érintett, Magyarországra 

szállított áruk esetében sikeresen szűrésre kerültek az adóelkerülő adózók 



Az ETCS  szabályozás előzményei 
Az ÁFA csalások típusai 

 

 42-es vámeljárás során elkövetett adócsalás 

 

 Körhinta csalás 

 

 Fiktív számlázás,  

 

 Áfa-mentes termékimport 



 
Az  ETCS  szabályozás előzményei 
Mi lehet a megoldás? 
 

 

Fokozott ellenőrzés?  

Kapacitások végessége miatt csak ideiglenesen 

tartható 

 

 



Javaslatok, ötletek 

 

 Magyar EKÁER rendszer bevezetése 

 „HUSKI“ akció,  amelyet a  NAV-al közösen végez a Szlovák 

Pénzügyi Hatóság 

 

 Cél:  egy olyan rendszer létrehozása, amely lehetőséget nyújt a 

hatóságok számára az árumozgás Szlovákiában való nyomon 

követésére 



ETCS rendszer 

• a Közösségi termékértékesítéssel / termékbeszerzéssel  

összefüggő áruszállítások - autópálya díj, kamerahálózat és 

tengely súly mérő hálózat segítségével történő - nyomon 

követése 

 

• teljes képet  ad az adóhatóság számára az áruk mozgásáról 

Szlovákia területén, 



ETCS rendszer céljai 

 Fiktív áruszállítás csökkentése, 

 Adócsalás csökkentése, 

 Tisztul a piac, fiktív szereplők száma csökken, 

 Rövidülnek a kereskedelmi láncok, 

 Növekednek a költségvetési bevételek, 

 Az árumozgás on-line nyomon követése (áruforgalom 
átláthatóbbá válik ) 

 Jobb együttműködés az adózókkal. 

 

 

 

 



Fő pontjai a ETCS rendszernek 

 Előzetes elektronikus bejelentés alapján valós idejű 

ellenőrzés megteremtése a feladónál  

 

 Az árut szállító járművek mozgásának nyomon követése 

az autópályadíj-rendszer felhasználásának segítségével 

 

 Szállítás legalizálása (csak érvényes  ETCS szám 

felhasználásával lehetséges). 



ETCS rendszer szabályai 

 Adózó 

 Bejelentési kötelezettséggel érintett adózó 

 Bejelentéssel érintett termékkörök 

 Mentességi szabályok 

 Bejelentés módja (bejelentésre jogosultak köre) 

 Bejelentendő adatkörök 

 Szankció 



Bejelentési kötelezettség 

A megrendelő személy, vásárló vagy saját áru tulajdonosa, 

aki az  árut ki/be szállítja az EU határain belül N1 vagy 

magasabb kategóriájú közúti járművel végzi az áru 

szállítását 



A bejelentést már egy meglévő elektronikus  környezetben  tervezzük: 

 

 

 

Bejelentési kötelezettség általában 



 

 Feladó - aki a szállított árut a másik tagállamba szállítja, 

 

 Címzett – ha az áru kirakodásának helye Szlovákiában van, 

 

 A fuvarozó / szállítmányozó - jogosult rá, ha a feladó engedélyezi  

az elektronikus rendszerben. 

 

 

Bejelentési kötelezettség általában 



Tengelysúly tervezet elhelyezése: 

Tengelysúly mérési pontok (31) 

Útdíj kapuk(47) 



ETCS  szám 

A bejelentési kötelezettséggel járó közúti szállítások 

kizárólag ETCS szám birtokában végezhetők, 

ETCS szám - egyedülálló szám egy szállítmányhoz  

                               ami 8 napig érvényes  és feltárja a :   

 

 Faladót 

 Szállítmányt (a gépjármű egyszeri mozgása) 

 Az áruk típusát, súlyát és értékét 

 Átvétel helyét / címzettet  

 



Mentességet élvez a ETCS rendszerben 

(automatikus) 

 Fegyveres erők árumozgása, 

 Segélyhívó szolgálatok (mentő, tűzoltó, rendőr) árumozgása, 

 Segélyszállítmányt szállító gépjárművek, 

 Áruszállítás a EMCS rendszer keretében (jövedéki áru), 

 Hulladék szállítása (1013/2006 sz. EK rendelet a hulladékszállításról), 

 Postai küldemények értékpapírok, bankjegyek, 

 Tranzitszállítás Szlovákia területén át, 

 Vámellenőrzés alatt álló áruk szállítása. 

 

 

 

 



Mentességet élvez a ETCS rendszerben 

(engedéllyel) 

 Gyógyszerek szállítása, 

 Rendszeres szállítás egy feladótól azonos címzetthez  

 Saját mezőgazdasági termékek szállítása termőföldről/re, 

 Ellátásra szolgáló áruszállítás. 

 

 

 

 



Áru továbbítás SK-EU 
 
 

 

• A bejelentésre kötelezett  Eladó/Feladó (termékértékesítéskor) 

                  

• A bejelentendő adatok köre: 

  Feladó adatai ( név, adóazonosító szám), 
  Címzett adatai (név, adóazonosító szám),  
  Felrakodás címe, 
  Kirakodás (átvétel) címe, 
  Termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg) 
 MRN szám (ha az áru 42-es vámeljárásban érintett) 
  Fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél) 
 Termék ára 
 Gépjármű forgalmi rendszáma 
 

Fenti adatokat az áru felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! 



Optimális forgatókönyv ellenőrzés nélkül 

 

 

 

ETCS+ERP 

FRSR 

emyto 

Skytoll 
Eladó /Feladó 

adatok 



Optimális forgatókönyv ETCS mobilcsoport ellenőrzéssel 

 

 

 

ETCS+ERP 

FRSR 

emyto 

Skytoll 
Eladó/Feladó 

adatok 

ETCS 

Szakosztály 

Ellenőrzés 



Áru továbbítása  EU – SK között 

• A bejelentésre kötelezett:  Vevő / Címzett  

• A bejelentendő adatok köre: 

  Feladó adatai (adóazonosító szám) 

  Címzett adatai (név, adóazonosító szám)  

  Felrakodás címe 

  Kirakodás (átvétel) címe 

  Termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg) 

 MRN szám (ha az áru 42-es vámeljárásban érintett) 

  Fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél) 

 Termék ára 

 Gépjármű forgalmi rendszáma 

 

A felsorolt adatokat az áru kirakodása megkezdéséig kell bejelenteni! 



Optimális forgatókönyv ellenőrzés nélkül 

 

 

 

ETCS+ERP 

FRSR 

emyto 

Skytoll 
Címzett/Vevő 

adatok 

OBU adatok 



Optimális forgatókönyv ETCS mobilcsoport ellenőrzéssel 

 

 

 

ETCS 

Szakosztály 

ETCS+ERP 

FRSR 

emyto 

Skytoll 

Utólagos 

ellenőrzés 

Címzett/Vevő 

adatok 

OBU adatok 



Ellenőrzési lehetőségek 

 

 Befogadó nyilatkozat: aki a fuvarozást végzi, ellenőrizheti a 
terméket, kérheti az adózótól az áru ETCS rendszerbe való 
bejelentését igazoló dokumentumokat. 

 

 Kiegészül - fuvarlevél ETCS számmal 

 



Szankció 

 

 Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a fuvarozott 
árura vagy annak egy részére nem teljesült a bejelentési 
kötelezettség, úgy a be nem jelentett termék vagy annak része 
igazolatlan eredetű árunak minősül és az áru értékének x %-ig terjedő 
mértékben mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére.   

 



 „Skytoll” és ETCS rendszer kapcsolat 

 

 Közvetlen hozzáférés  autópálya   kamerák adataihoz (tükör 

adatbázis), 

 A tengelysúlyt mérő mérlegek adataihoz való hozzáférés (a 

tranzitforgalom ellenőrzésére), 

 A rendszámhoz rendelt ETCS szám feltöltése (hozzákapcsolása), 

 Lehetőség riasztás létrehozására  kockázatelemzés alapján. 

 

 



Központi  ETCS osztály hatósági köre: 

 Tájékoztatást nyújt az áru mozgásáról ETCS mobil egységeknek, 

 Rögzíti a mobil egység által elvégzett vizsgálatok eredményeit, 

 Elemzői munkákat végez a termékekről és adózókról - profil készítés 

formájában, 

 Kockázati profilok létrehozása,  

 Adatok felhasználása az autópályadíj rendszerből egyes osztályok 

részére,  

 Kockázatelemzést végez, továbbá meghatározza a mobil egységek 

helyszíni ellenőrzésének folyamatát, 

 A gépjármű követésének elrendelése és koordinálása kockázatelemzés 

alapján. 



Regionális ETCS osztály hatósági köre: 

 

 Mobil felügyelet és gépjárművek véletlenszerű kiválasztása ill. vizsgálata 

a közutakon, és pihenőhelyeken, 

 Az áruk ellenőrzése a központi osztály utasítása szerint, 

 Okmányok rögzítése  utólagos ellenőrzés céljából, 

 A gépjármű követése a központi osztály utasítására szerint, 

 Elemzői munka, 

 Egyéb tevékenységek. 



ETCS rendszerrel elérni kívánt célok 

 

 Az áruforgalom átláthatóbbá válik 

 A szállítmányok egy jelentős részéről előzetes információk állnak 
rendelkezésre (amit kockázatelemzéshez és utólagos ellenőrzésekhez 
fel tudunk használni) 

 Tisztul a piac, fiktív szereplők száma csökken 

 Rövidülnek a kereskedelmi láncok 

 Növekszik a költségvetési bevétel 

 




