GÉPJÁRMŰADÓ

Vonatkozó jogszabályok:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban:Gjt.)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.),
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI.29.) Korm.rendelet
304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett
jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes
bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő
felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről.
Gépjárműadót a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a
Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a
továbbiakban együtt: gépjármű) után kell fizetni.
Illetékes hatóság:
Gépjárműadóügyben az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon. Az adóztatási
feladatokat az adóalany hatósági nyilvántartás címadat rovatába bejegyzett lakcíme,
székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési önkormányzati adóhatóság látja el.
Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely vagy a telephely megváltozik, az adóztatási
feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely vagy
telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult.
Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátruházással érintett felek egyike sem
tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a
tulajdonváltozás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi adóalany lakcíme, székhelye
vagy telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással
érintett gépjármű adóztatására.
Nem kell gépjárműadót fizetni
 A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra,
 a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára,
 a négykerekű segédmotoros kerékpárra,
 a „méhesházas” gépjárművekre,
 a munkagépre,
 a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre,
 a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió
valamely tagállamában vannak nyilvántartva.

A gépjárműadó alanya:
az a személy, aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben
tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Több tulajdonos vagy több
üzembentartó esetében az adó alanya az, akinek 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.
 Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi
tulajdonos 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 tulajdonátruházás 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 tekinteni, kivéve, ha a
változást követő évtől, illetőleg hónaptól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy
szerepel tulajdonosként.
 A tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget
a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a
tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az átruházó tulajdonos az adó alanya.
 Az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetében az adó
alanya az akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.
- 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 megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó
tulajdonosként szerepel, ennek hiányában pedig akit/amelyet az adóalany halálát, illetve
megszűnését követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
-

2004. január 1. napjától megszűnt a bevallásadási kötelezettség.
Az adó megállapítás a közúti közlekedési nyilvántartási szerv, a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása alapján történik.
A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a jármű tulajdonjogában bekövetkezett
változás bejelentését a változástól számított 8 napon belül kell a tulajdonátruházónak a
közlekedési igazgatási hatósághoz teljesíteni.
Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása
szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény
bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben
a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót
nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a
jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen
gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik.

Mentes az adó alól:
- a költségvetési szerv
- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a
tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény
szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrend szerinti közúti
tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak
nyilatkoznia kell,
- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben,
illetve a műszaki mentésben,
- 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 kilowatt teljesítményt meg
nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és
személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt személygépkocsija után
teljesítményű személygépkocsi után jár.
- a környezetkímélő gépkocsi,
- az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság
biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az
irányadó,
- 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.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. sz. mellékletének II. B.) 2. pontja
értelmében az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell
benyújtania, ha
a) a Gjt. 5. §-ában meghatározott mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik,
b) a Gjt. 4. § (4) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll
vagy megszűnt, a változást követő hónap tizenötödik napjáig.
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,

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI.29.) Korm.rend. 7. § (3) bekezdés a) pontja értelmében súlyos mozgáskorlátozott
személy az, aki
- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak
minősül, vagy f) pontja alapján halmozott fogyatékosnak minősül és halmozott
fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
- a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1.
számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban
szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott összetett betegségei közül
legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság,
- a Korm.rend. 8/A. § szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében
súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven
át fennáll.
Egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki
ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján
jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g)
pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága
mozgásszervi fogyatékosság,
hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1.
mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N”
betűjel „1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a
„P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett
betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K”
vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve
fogyatékosság.
A Fot. 23. § (1) bekezdése szerint fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött
súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar
állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság
által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen
hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag
tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére
segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség
miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),
d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek
alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

e) a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a
külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel
eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),
f) az a)-e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két
fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos),
g) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére
segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb
fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos),
h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások
állandó segítségére szorul.
A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – a gépjárműadó-mentesség megállapításához
kapcsolódóan – szakhatósági eljárás során kiállított
-

-

elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a közlekedőképesség
minősítéséről kiadott szakvélemény-másolattal, míg
másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) megállapításáról
szóló határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás,
szakvélemény másolattal vagy
az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás-másolattal igazolható.

Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalról 74/2015. (III.30.) Korm.rend. értelmében a
közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és
egyéb iratokkal az alapeljárás keretében az elsőfokú adóhatóságnál kérelmezheti a súlyos
mozgáskorlátozottságának megállapítását. E kérelemmel az adóhatóság megkeresi a
szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében. Ekkor a szakértői szerv által
kiadott szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos
akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja – szolgál alapul a
gépjárműadó alóli mentesség megállapításához.
2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással” gépjárműadó mentesség nem adható!
Az adó alapja:
- személyszállító gépjármű esetében – ide nem értve az autóbuszt - a hatósági
nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. (vagy lóerő osztva
1,36-tal)
- autóbusz, a lakókocsi és a lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett
saját tömege (önsúlya)
- tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)
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.

2008. január 1-től ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő
hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség
a forgalomból való kivonás hónapjának utolsónapjával nem szűnik meg.
2005.01.01. napjától a „fiktív” fogalomból való kivonás, nem minősül forgalomból
kivonásnak, az ilyen gépjárművek után adózni kell.
Az adó mértéke:
Teljesítmény alapján:
 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 az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Súly alapján:
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű és
autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft,
- egyéb gépjárművek és pótkocsik esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogramm
után 1380 Ft.
„E” ideiglenes rendszám adója:
- személyszállító gépjármű után 10.000 Ft,
- tehergépjármű után 46.000 Ft.
„P” ideiglenes rendszám adója: 23.000 Ft
Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű és pótkocsi esetén ezt a
tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál
- a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal,
- az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy
- „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti
be.
Adókedvezmény:
- 5,6,7.8 környezetvédelmi osztály-jelzésű tehergépkocsit 20 %, kivéve nyergesvontató
esetében 30 %
- legalább 9,10,11,12 környezetvédelmi osztály-jelzésű tehergépkocsit 30 %, kivéve
nyergesvontató esetében 50 %

Általános esetben az önkormányzati adóhatóság az adót kivetéssel, a gépjármű hatósági
nyilvántartásba bejegyzett adatok adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg.
Az adó alanyának (üzembentartónak) gépjárműadó adatbejelentést lehet benyújtani
adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, szüneteltetés miatt.
A benyújtó az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja
lehet.
Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az
önkormányzati adóhatóság felé adatbejelentési kötelezettség nincs. Az adóalany
adatbejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való bejegyzés alapjául
szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget.
Az adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, illetve szüneteltetés miatti adatbejelentés
benyújtható elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az
ügyfélszolgálaton.
A gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is) az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése
szerint elektronikus kapcsolattartásra kötelezett.
Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv.
alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
Eljárás díja
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A gépjárműadó
előírásával, törlésével kapcsolatos eljárás az adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Ügyintézési idő
Az ügyintézési határidő az adatszolgáltatás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.
A határozat kézbesítése
Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként
vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.
A határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül
kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton.
Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője
adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező
külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Adófizetési kötelezettség teljesítése:
Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után a gépjárműadót félévenként, két egyenlő
részletben, az adóév március 15-éig, illetve az adóév szeptember 15-éig kell megfizeti a
Karcag Városi Önkormányzat
12053005-01000953-00400000 számú
Gépjárműadó beszedési számlájára.
Az év közben keletkezett adókötelezettség (új vagy forgalomba helyezett gépjármű vásárlása)
esetén az adóalany a félév időarányos részére őt terhelő adót az erről szóló határozat
véglegessé válásától számított 15 napon belül fizeti meg.
„E” és „P” ideiglenes rendszámtábla kiváltása esetén az előírt adót a határozat véglegessé
válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, míg a pénzforgalmi számlanyitásra nem
kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy
készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.
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