GYEPSZŐNYEG MEGRENDELŐLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Erre a megrendelési formára a 2015.01.01-én bevezetett EKÁER rendszer miatt lett szükség.
https://ekaer.nav.gov.hu/
Ahhoz, hogy a hatóságtól szállítási azonosítót (EKÁER számot) tudjunk igényelni, minden látható adatot
ki kell tölteni a megjegyzés mező kivételével!
Különbséget tesz a fenti törvény adóalanyok (vállalkozás, cég), valamint magánszemélyek között.
Ezért az első fontos teendő, hogy ki kell választani, kinek a részére lesz megrendelve a termék.

A választásnak megfelelően más-más adatokat kell kötelezően kitölteni. A bekért adatok kitöltése
egyértelmű, egyetlen helyen kell választani a legördülő menüből:

Értelemszerűen arra kell válaszolni, hogy tőlünk kéri a szállítást, vagy Ön fogja elszállítani, illetve
elszállíttatni a terméket. Itt megint különbözik az adóalanyok helyzete,

ugyanis, ha az adóalanyok nem kérik a szállítást, mert azt maguk intézik (fenti jobb oldali ábra), akkor
is cégünk kötelezett számukra EKÁER számot igényelni, mert a vevő általi szállítás is EKÁER köteles!
Ezért kérjük Önöktől ilyenkor a leendő önerős szállító járművük, járműveik rendszámát, esetleges
pótkocsi rendszámmal együtt.
Mivel BÁRKI SZÁLLÍT, a helytelenül dokumentált fuvarozás esetén CÉGÜNKET SZANKCIONÁLJÁK,
EZÉRT HIÁNYZÓ, VAGY HELYTELEN EKÁER DOKUMENTUMMAL NEM KEZDŐDHET EL A KÖZÚTI
FUVAROZÁS TELEPHELYÜNKRŐL!
Magánszemély megrendelése esetén nincs EKÁER kötelezettség, ezért ilyenkor csak arra kell
válaszolni, hogy általunk történő szállítás esetén hova és mikor szállítsunk, valamint ha nem kér
szállítást, akkor mikor szeretné elszállítani a megrendelt terméket.

Ha valamit nem töltött ki, a rendszer figyelmeztetni fogja a „MEGRENDELEM” gombra kattintáskor!
Amikor mindent kitöltött, van még egy fontos rész a megrendelés elküldéséhez! Ez a captcha (ejtsd:
kapcsa), ami egy olyan ellenőrzést valósít meg, mellyel a rosszindulatú, robotok általi tömeges kitöltést
meg lehet akadályozni (igazolja a kitöltő, hogy nem automata program általi a jelen kitöltés).

Alapesetben csak be kell tenni a négyzetbe egy pipát, hogy „Nem vagyok robot”,

és megjelenik a fenti képen látható zöld pipa, ami után már csak a „megrendelem” gombra kattintva
véglegesítjük a megrendelést. Ennek sikerességéről 1-2 másodpercen belül visszaigazolást fog kapni!

Amennyiben a fenti kis piros ablakot NEM LÁTJA, a megrendelést NEM sikerült elküldenie!
A zöld pipa bekattintása esetén egy automata rendszer értékeli az egér mozgását, és ha úgy érzi,
hogy nem tudja biztosan megállapítani, valóban élő személy töltötte-e ki azt, akkor a következő
kiegészítő ellenőrzés indul el:

A jobb felső sarokban képpel, mellette balra szöveggel is meg van jelölve, mit kell kiválasztanunk a
további 9 kis képről. A fenti példában látható, hogy 2db tortát kellett megjelölni (kék pipa lesz a
megjelölt képeken), majd az ellenőrzés gombra kattintva a már jól ismert jóváhagyás fog megjelenni:

Amennyiben a megrendelés kitöltésével kapcsolatban bármi kérdése lenne, hívja a következő számot:
+36 20 961 21 41 – Juhász László

