ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Gépjárműadó bevalláshoz
Az Országgyűlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a
kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat karbantartásához és
fejlesztéséhez szükséges források bővítése érdekében alkotta meg gépjárművek adójáról szóló
törvényt.
A
magyar
hatósági
rendszámtáblával
ellátott
gépjármű,
pótkocsi,
valamint
Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt:
gépjármű) után gépjárműadót, míg a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után – a
gépjárműadó fizetési kötelezettségtől függetlenül – (cégautóadót) kell fizetni.
A 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 az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.
Ügyintézés kezdeményezhető: a helyi Adóhatóság a Közúti Közlekedési Nyilvántartástól kapott
adatok alapján hivatalból állapítja meg, illetve törli a gépjárműadót. Az ügyfélnek az adóhatóság
felé csak az esetleges adómentesség igazolását, a mentesség megszűnését kell bejelenteni.
A gépjármű átírás során az eladónak a gépjármű törzskönyvéhez mellékelt adásvételi szerződés
nyomtatványt kell használnia. A vevőnek 15 napon belül kell a nevére íratni a vásárolt gépjárművet.
Mivel a helyi Adóhatóság a központi nyilvántartás alapján állapítja meg, illetve törli az adó
összegét, így a téves adatok javítására csak az Okmányiroda jogosult.
Jó tanács! Gépjármű értékesítés esetén az Eladó is jelentse be az adásvétel tényét az
Okmányirodában! Kiemelten fontos főleg év végi időszakban.
Szükséges iratok: orvosi igazolás, egyéb mentesség megadásához szükséges dokumentumok.
Ügyintézés díja: a helyi Adóhatóságnál az alap eljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a
határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.
A bevallási nyomtatvány egyes sorai
I. Az adó alanya (az adófizetésre kötelezett):
Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági
nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a
továbbiakban: 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.
II. Gépjármű adatai: a forgalmi engedélyben szereplő adatokkal kell kitölteni.
III. Az adómentesség jogcíme: az adómentesség igazolásához elengedhetetlenül szükséges az
eredeti iratok bemutatása. Ezen igazolások, dokumentumok hiányában az adómentességet nem
tudjuk érvényesíteni!

IV. Az adómentességre való jogosultság kezdete/vége:
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, aki/akik a halálesetet vagy
megszűnését 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.
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.
Gépjármű 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 (1) bekezdés szerinti 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.

