Gépjárműadó

A gépjárműadó fizetési kötelezettséget a többször módosított, gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) állapítja meg.
2004.01.01. napjától a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(korábban Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal) gépjármű
nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás alapján kerül megállapításra az adókötelezettség.
Bejelentés: gépjármű adás-vétel esetén a helyi adóhatósághoz nem kell bevallást benyújtani.
Bevallás benyújtása akkor szükséges, ha az adóalanyt a Gjt. szabályai szerint mentesség (pl.:
súlyos mozgáskorlátozott személy gépjárműve) illeti meg.
Kinek kell fizetni? (Gjt. 2.§.)
Az adót az fizeti, aki az év első napján a járműnyilvántartásban üzembentartóként, ennek
hiányában tulajdonosként szerepel.
Mikortól kell fizetni? (Gjt. 3.§.)
Forgalomba helyezés esetén a forgalomba helyezést követő hó első napjától.
Használt autónál a következő év január 1-től. Ha év közben történik az eladás, akkor az éves
adót a törvény alapján még meg kell fizetni, a kötelezettség az év végével szűnik meg.

Az adó alapja: (Gjt. 6.§.)
• Személyszállító gépjármű esetében: a gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett
teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a teljesítmény
lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani.
• Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetében: a hatósági nyilvántartásban feltüntetett
saját tömege.
• Tehergépjármű esetében: a gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
• 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.
Az adó mértéke 2004-2009. években évente:
• Személyszállító gépjármű esetében a gépjármű
gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300.-Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260.-Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200.-Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160.-Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követő években 120.-Ft/kilowatt.
• Tehergépjármű, autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi esetén: minden megkezdett
100 kg után 1.200.-Ft.
• „E” betűjelű személyszállító gépjármű esetén: 8.000.-Ft (egyszer fizetendő).
• „E” betűjelű tehergépjármű esetén: 40.000.-Ft (egyszer fizetendő).
• „P” betűjelű rendszámtábla esetén: 20.000.-Ft (egyszer fizetendő).

Az adó mértéke 2010. január 1-től: (Gjt. 7.§.)
• Személyszállító gépjármű esetében a gépjármű
gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345.-Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300.-Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230.-Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185.-Ft/kilowatt,
gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követő években 140.-Ft/kilowatt.
• Légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű,
autóbusz esetén:
2010.01.01.-2013.06.30. között minden megkezdett 100 kg után 1.200.-Ft.
2013.07.01. napjától minden megkezdett 100 kg után 850.-Ft.
Egyéb gépjármű és pótkocsi esetén: minden megkezdett 100 kg után 1.380.-Ft
• „E” betűjelű személyszállító gépjármű esetén: 10.000.-Ft (egyszer fizetendő).
• „E” betűjelű tehergépjármű esetén: 46.000.-Ft (egyszer fizetendő).
• „P” betűjelű rendszámtábla esetén: 23.000.-Ft (egyszer fizetendő).
Befizetési határidők:
az éves adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig az Adóigazgatási iroda
által kiküldött csekken, illetve átutalással 11742001-15390235-08970000 számú gépjárműadó
beszedési számla javára kell teljesíteni.
Az adó késedelmes befizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke minden naptári
nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
része.
Amennyiben az adóalany tartozása az egy évi adótételt meghaladja az adóhatóság
kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását.
Kedvezmények: (Gjt. 8.§.)
20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató
kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár – amely „5”, „6”, „7” vagy „8”
környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) van ellátva.
30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató
kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár – amely legalább „9”, „10”, „11” vagy „12”
környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) van ellátva.
Adómentesség: (Gjt. 5.§.)
Mentes az adó alól
a)a költségvetési szerv,
b)a egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet
megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c)az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti
nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti
tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak
nyilatkoznia kell,
d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve
a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos
mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele

közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre
jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön
jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító
szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév 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,
g) a környezetkímélő gépkocsi,
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság
biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az
irányadó.
k)az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a
Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e
fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló
nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek
tulajdonában lévő gépjármű.

Adófizetési kötelezettség megszűnése:
Gépjármű értékesítése esetén – tekintet nélkül az adásvételi szerződés dátumára – az
adófizetési kötelezettség folyó év december 31. napjáig tart. A gépjármű tulajdonjogában
bekövetkezett változást mind az eladónak, mind a vevőnek az illetékes Okmányiroda felé 15
napon belül be kell jelentenie. Amennyiben e kötelezettségüknek nem tettek eleget, akkor
annak az év utolsó napjáig az eladó (a hatósági nyilvántartásban szereplő
tulajdonos/üzembentartó) az adó alanya, amíg bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.
Adóztatási feladatok ellátása: (Gjt. 9.§.)
• Magánszemély adóalany esetében: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásába bejegyzett lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja
el.
• Nem magánszemély adóalany (ide értve az egyéni vállalkozót is) esetében: a hatósági
nyilvántartás címadat-rovatába bejegyzett székhelye vagy telephelye szerint illetékes
önkormányzati adóhatóság látja el.

