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Gépjárműadó
A gépjárműadó-fizetési kötelezettséget a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) írja elő. Az adókötelezettség megállapítása, a
kötelezettséget módosító változás átvezetése hivatalból történik a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerint vezetett hatósági nyilvántartás
alapján. Az adóhatóság havi rendszerességgel elektronikus úton kapja meg e nyilvántartási
adatokat és változásokat, így a gépjármű-tulajdonost adóbevallási kötelezettség nem terheli.
A lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodájában továbbra is 15 napon belül
intézkedni kell a vevőnek a megvásárolt gépjármű átírása, illetve az eladónak az eladás
tényének bejelentése iránt. Az adózás szempontjából döntő fontossága van a tulajdonjogváltozás határidőn belül történő bejelentésének, mert a Gtv. értelmében az átírás elmulasztása
esetén az eladót az adás-vételi szerződés okmányirodához történő bemutatása évének utolsó
napjáig terheli az adófizetési kötelezettség.
Gépjárműadó fizetési kötelezettség keletkezésének esetei:
 használt gépjármű vásárlása esetén a következő év első napjával (kivéve, ha a
gépjármű ki volt vonva a forgalomból)
 év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén a forgalomba
helyezést követő hónap 1. napjával.
Az adó alapját és mértékét, az adómentesség és adókedvezmény feltételeit a gépjárműadó
törvény rendelkezési alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg.
A Gtv. 7.§ (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű:
a) gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,- Ft/kilowatt,
b) gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,- Ft/kilowatt,
c) gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,- Ft/kilowatt,
d) gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,- Ft/kilowatt,
e) gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,Ft/kilowatt.
f) légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató,
autóbusz esetén: 850,- Ft
g) a h) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1.380,- Ft
Az autóbusz, a nyerges vontató, a lakókocsi, lakópótkocsi és a tehergépjármű esetén az adó
mértéke minden megkezdett 100 kg után 1.200,- Ft.
Az adózó a gépjárműadót két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember
15-éig fizeti meg. Az adókötelezettség keletkezése, változása esetén az adóalany a félév
időarányos részére őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belül fizeti meg.
Késedelmi pótlékot kell fizetni az adó késedelmes befizetése esetén.
Gépjárműadó beszedési számla: 11740047-15386115-08970000

