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A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar
Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban
együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény hatálya nem terjed ki a magyar hatósági
rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű
pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti
"méhesházas" gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű
rendszámtáblával ellátott
gépjárműre,
valamint
a külföldön nyilvántartott
tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak
nyilvántartva.
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik.
Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a “V” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával
ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi
adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell
megfizetni.
Az adókötelezettség az “E” és “P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű
esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH)
az adóhatóság részére havonta szolgáltat adatot a gépjárművek forgalomba helyezéséről, új
gépjármű vásárlásáról, forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból való kivonásáról,
környezetvédelmi besorolás, vagy rendszámváltozásról.
Ahol év közben nem történt változás az adóhatóság a következő év elején február hó végéig
úgynevezett számla egyenleg értesítő kiküldésével tájékoztatja az érintetteket az adó
összegéről. Csak azok az adózók értesülnek határozattal az adó összegéről, akiknek a
megelőző évhez viszonyítva változik a fizetendő adó összege. Ezekben az esetekben is a
változást követő év februárjában kerül kiküldésre az adó kivetéséről, illetve az adózás
megszüntetéséről szóló határozat.

Az adóztatási feladatokat, ha nem magánszemély az adózó, a gépjármű forgalmi
engedélyébe bejegyzett, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes települési
önkormányzati adóhatóság látja el. Amennyiben a forgalmi engedély a székhelyet és a
telephelyet egyaránt tartalmazza, az adóztatásra a telephely szerint illetékes adóhatóság
jogosult.
Magánszemély adózó esetében az álladó bejelentett lakcím szerinti önkormányzat
adóhatósága illetékes.

A külföldön nyilvántartott tehergépjármű adóztatási feladatait a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal látja el.

A gépjármű azon tulajdonosa, üzemben tartó esetén üzembentartója, akinek nevére a
közlekedési hatósági nyilvántartás az év első napján fennálló állapota szerint a forgalmi
engedélyt kiállították.
Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa, vagy több
üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/mely a hatósági adatszolgáltatást
megelőző tárgyév utolsó napján az adó alanya volt.
Az adó alanya az “E” és “P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén
az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.
Amennyiben az eladást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban
meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés
megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak.
Amennyiben a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály
által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése
évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya.

Az adó alapja:
o a személyszállító gépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett
teljesítménye, kilowattban kifejezve,
o autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege,
o tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a
terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
o nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a
nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett
legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének
felével.

A személygépjármű esetén a forgalmi engedélyben lévő teljesítménye
o a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben
345 Ft/kilowatt,
o a gyártási évet követő 4-7. naptári évben
300 Ft/kilowatt,
o a gyártási évet követő 8-11. naptári évben
230 Ft/kilowatt,
o a gyártási évet követő 12-15. naptári évben
185 Ft/kilowatt,
o a gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követően 140 Ft/kilowatt
A tehergépjármű éves adója az önsúly egésze, növelve a raksúly 50 %-ával minden
megkezdett 100 kilogramm után: 1 380 Ft.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű,
autóbusz esetében: 850 Ft.
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft,
tehergépjármű után 46.000 Ft tételes adót kell fizetni.

A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 23.000 Ft adót von maga után.

A gépjárműadóról szóló törvény szerint
o 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató
kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja
szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
o 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató
kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú
melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztályjelzéssel (kóddal) ellátott.
Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan
kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen
megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az adókedvezmény mértéke:
o 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után az adóévre az 1. és 2. pont alapján
megállapított fizetendő adó 10%-a
o 60 járat felett az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 20%-a.
Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti – fuvarokmánnyal
igazolt – igényét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes
adóhatósághoz, amely az adókedvezményt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül
bírálja el.

Mentes az adó alól
o a költségvetési szerv,
o az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság
biztosítja. A viszonosság tekintetében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó,
o az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés
tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt
vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői – ideértve a fegyveres erők
alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és
polgári állományú személyeket is – tulajdonában lévő gépjármű,
o a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben,
illetve a műszaki mentésben,
o a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,
o egyház jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
o a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a
nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre
jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként
üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben
több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb
teljesítményű személygépkocsi után jár. Az adómentesség igénybevételéhez szükséges
a Nemzeti Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által kiállított szakvélemény.

A polgári jogi jogügylet régi tulajdonosa (az eladó vagy ajándékozó) – a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet alapján – gépjármű tulajdonjogában beállott változást annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül új típusú forgalmi engedély esetén a forgalmi
engedély kitöltött bejelentő lapját, míg régi típusú forgalmi engedély esetén a forgalmi
engedély személyi lapját csatolva az erre a célra szolgáló (okmányirodánál lévő) és általa
kitöltött nyomtatványon jelenti be.

Kiss-Holczmann Ágnes adóügyi előadó
Ügyfélfogadási idő:
hétfő 8.00-12.00, 12.30-16.00,
szerda 8.00-12.00, 12.30-16.00,
péntek 8.00-12.00
Elérhetőség: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
Tel.: (94) 510-225
E-mail: gencsapati@savaria.hu

Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.
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az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI.29.) Korm. rendelet

A gépjárműadót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott
módon és határidőben Gencsapáti Község Önkormányzata Gépjárműadó beszedési
számlájára (11747006-15421278-08970000) kell teljesíteni.
Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Minden adózó tárgy év február végéig értesítést kap számlaegyenlegéről, a fizetési
határidőkről, tartozása, túlfizetése összegéről.
A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi
pénzforgalmi bankszámláról átutalással, magánszemélyek esetében postai készpénz átutalási megbízással vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell megfizetni.
Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti
közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem
tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.

