Gépjárműadó
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 2. § (1) bekezdése
értelmében az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy,
aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett
járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként,
ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel.
Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben
tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt
kiállították.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a
forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági
nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel
tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet vagy
megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (a
továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján - de legkésőbb az átruházás évének utolsó
napjától számított 15 napon belül - bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát
(szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ha a
tulajdon átruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály
szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától
nem minősül adóalanynak. Hivatkozott időpontoktól kezdve az átruházótól tulajdonjogot szerző felet
kell az adó alanyának tekintetni, kivéve, ha a változást követő évtől, illetőleg hónaptól a hatósági
nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
Gépjármű tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a
külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás
bejelentése évének utolsó napjáig a járműnyilvántartásban szereplő tulajdonos az adó alanya.
Az adó alanya az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az,
akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.
Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.
Az adó alapja személygépjárművek esetén a kilowattban kifejezett teljesítmény
Az adó mértéke:
1. Személygépjárművek, motorkerékpárok esetén:
Az adó mértékét a személyautók és motorkerékpárok esetében a teljesítmény és a gépjármű gyártási
évétől eltelt idő határozza meg, a következők szerint:
a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345,- Ft/kilowatt,
a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,- Ft/kilowatt,
a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,- Ft/kilowatt,
a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,- Ft/kilowatt,
A gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,- Ft/kilowatt.
2. Tehergépjárművek, pótkocsik stb. esetén:
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a
terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.
Az adó mértéke az előzőekben leírt adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja
után:
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz
esetén 850 Ft.,
- az előző pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
Ügyintézés: Okmányirodában, mely havonta értesíti az önkormányzatot a változásokról.

Nyomtatvány kitöltési útmutatója
A Portálra belépve ki kell választani a bevallás címzettjét és azonosítani kell a bevalló személyét. A
bevallás elkészítéséhez a Portál Ügyindítás funkcióját kell használni, ki kell választani az eljárás módját
és meg kell keresni az ügytípusnál a gépjárműadó elnevezésű űrlapot és ott az „ONLINE KITÖLTÉS”
gombra kell kattintani.
Az űrlapon a drapp színnel jelölt mezők kitöltése kötelező, a szürke hátterű mezők nem módosíthatók,
azokat a Portál számolja ki.
Az űrlap kitöltését követően ellenőrizni kell az adatokat az „Ellenőrzések futtatása” menüpont
segítségével. A hibákat javítani kell.
A rendszer 3 módon kezeli a különböző súlyosságú hibákat:
•
•
•

Vannak kötelezően javítandó hibák, amelyek rendezése nélkül az űrlap nem beküldhető.
Bizonyos hibák inkább csak figyelmeztetések, ezek javítása nem kötelező, de nagy rá az esély
hogy nem jó adatot adott meg, ellenőrizze ezeket!
A harmadik típus az indokolható hibák kategóriája. Ezeket vagy ki tudja javítani, vagy ha
ragaszkodik a hibás értékhez, akkor meg kell, hogy indokolja az eltérés okát.

Amennyiben a Portál az űrlapot elfogadja, iktatja, és a sikeres betöltésről értesítést ad a felületen.
A letöltés funkciók célja, hogy a kitöltés eredményeként létrejött űrlaphoz a rendszeren kívül is
értelmezhető formátumokban is hozzájuthasson. Ennek két alapesete van:
•
•

emberi értelmezésre PDF formátumban kigenerálható a teljes űrlap,
gépi feldolgozásra kinyerhetőek az űrlap adatai egy speciális XML típusú fájlformátumban.

Adatkitöltés előlap
Beküldő viselt neve
Beküldő születési neve
Beküldő anyjának születési neve
Beküldő születési helye, ideje

Beküldő címe

Beküldő adóazonosító jele
Meghatalmazott

Az űrlapot kitöltő személy hivatalos neve
(személyazonosító okmányokban szereplő név) –
családi név, keresztnév
Az űrlapot kitöltő személy születési neve –
családi név, keresztnév
Az űrlapot kitöltő személy anyjának születési
neve – családi név, keresztnév
Ha a születési hely külföldi, akkor „ország név,
településnév” formátumban kell megadni, dátum
„1980.07.26”
formátumban,
vagy
dátumválasztóval adható meg.
Az űrlapot kitöltő személy lakcíme: Település,
Irányítószám,
Közterület neve: pl.: Kossuth
Közterület jellege: pl.: utca
Házszám: pl. 14, 14-16, 14/b
Szám formátum 10 karakter, 8-assal kezdődik
Választómező. Ha Ön meghatalmazott, akkor a
meghatalmazás típusát a főlap legutolsó
pontjában is majd jelölni kell

Fejezetválasztó: Az űrlapok tetszőleges számú fejezetből állhatnak, amiket a fejezetválasztó
segítségével lehet navigálni. Egyszerre a képernyőn mindig egyetlen fejezet látszik. Előző fejezet és
Következő fejezet gombok segítségével lehet az aktuálisat követő, illetve megelőző fejezetre váltani.
A fejezetek lenyíló menü segítségével tetszőleges fejezetre lehet váltani.
Adatkitöltés főlap
I. Az adatbejelentő adatai
Az űrlap a bejelentkezésnek megfelelően kitölti a mezők többségét.
Az adatbejelentő jellege kérdésre a következő választási lehetőségeink vannak:
- Magánszemély
- Egyéni vállalkozó
- Cég
Egyéni vállalkozó és cég esetén meg kell adni az adószámot, statisztikai számjelét, Cég esetén az
adatbejelentő cégnevét.
II. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga
Jelölő négyzetben be kell jelölni, hogy az adatbejelentő:
1. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos
2. Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó
III. A gépjármű rendszáma, alvázszáma
Meg kell adni:
1. Rendszám, 1.1. Amennyiben volt, akkor az előző rendszám, 2. Alvázszám
IV. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme
Az űrlapon a következő jelölő négyzetek választhatók ki.
1. Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont)
2. Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont)
(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem
keletkezett)
3. Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont)
(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének
legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1
4. Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont)
5. Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont)
6. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)
Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja
szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.
2017. évtől a mentességre jogosultak köre kibővül az egyéb fogyatékossággal élő személyekre is (pl:
autista, látás-, hallássérült)
7. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)
Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja
szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.
8. Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)
A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó!

9. Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja (Gjt.
5. § j) pont)
A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó!
10. 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. (Gjt. 5. § k) pont)
V. Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja
Meg kell adni:
1. Adómentességre való jogosultság kezdő időpontja
2. Adómentességre való jogosultság megszűnésének időpontja
VI. Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez
A nyilatkozat a sor elején található négyzet bejelölésével adható.
„Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem
XX %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.”
VII. Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez
A tájékoztató a sor elején található négyzet bejelölésével adható.
„Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy,
a III/1. pontja szerinti forgalmi rendszámú, XX kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni,
azt személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem használom.”
VIII. Adófizetési kötelezettség szünetelése
A szüneteltetés az 1. sor elején található négyzet bejelölésével kérhető.
1. A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének kérelme)
Ebben az esetben meg kell adni:
2. Az igazolást kiállító hatóság megnevezése
3. Az igazolás kelte
A szüneteltetés vége a 4. sor elején található négyzet bejelölésével jelenthető be.
4. Az adófizetési kötelezettség szünetelés végének bejelentése
Ebben az esetben meg kell adni:
5. Az adófizetési kötelezettség szünetelés végének időpontja
IX. Felelősség vállalási nyilatkozat
Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamit meghatalmazási adatok megadása
történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik.

Adócsoport

