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ÜGYLEÍRÁS 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat  

• magánszemélyek esetében a lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága,  

• nem magánszemély esetében a járműnyilvántartásban bejegyzett székhely vagy 

telephely – amennyiben a járműnyilvántartás a székhelyet és telephelyet egyaránt 

tartalmazza, akkor a telephely – szerinti önkormányzati adóhatóság látja el 

 

AZ ADÓ ALANYA ÉS TÁRGYA 

Az adó alanya a gépjárműnek az év első napján fennálló állapot szerinti tulajdonosa. 

Amennyiben a gépjárműnek üzembentartója is van, akkor az üzembentartó az adó alanya. 

ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 

• Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján 

kezdődik, kivéve az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott 

gépjárműveket, melyek adókötelezettsége a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.  

• Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a 

gépjárművet a forgalomból kivonták. 

ADÓFIZETÉSRE KÖTELEZETT 

• Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a Belügyminisztérium 

járműnyilvántartása szerint az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve 

üzembentartója 

• Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját 

követő hónap első napjától kell adót fizetnie a tulajdonosnak (üzembentartónak). 

• A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig 

esedékes adó időarányosan fizetendő meg 

ADÓBEVALLÁST BENYÚJTÓ SZEMÉLYE 

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. 

 

 

 



ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁS FORMÁJA ÉS MÓDJA 
Új vagy használt gépjármű vétele, eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság 

felé adat-bejelentési kötelezettség nincs.  

A gépjárműadót az adóhatóság a Belügyminisztérium járműnyilvántartási adatközlése alapján 

írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely a 

Kormányablakban bejelentett változások szerint módosul 

Az adómentesség, adókedvezmény igénybevétele, illetve szüneteltetés miatti 

adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon 

MAGÁNSZEMÉLYEKnek személyesen vagy levélben, Az EGYÉNI 

VÁLLALKOZÓKNAK kizárólag elektronikus úton van lehetőség a bevallás benyújtására a 

https://ohp.asp.lgov.hu internetes oldalon keresztül Az Adóügyek – gépjárműadó menüpont 

lekérdezését követőn „Az adatbejelentés a gépjárműadóról” szóló űrlap alapján.  

ADÓMENTESSÉG 

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 menetrendszerinti 

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 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, 

• 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. 

 

 

https://ohp.asp.lgov.hu/


AZ ADÓ MÉRTÉKE 

• Személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – esetén az adó alapja a 

teljesítmény, kilowattban kifejezve, az adó mértéke pedig 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 az azt követő naptári években 140 

Ft/kilowatt. 

• Autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetében az adó alapja a saját tömege (önsúlya), 

tehergépjármű esetében saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 

50 %-val, 

• Nyergesvontató esetében az adó alapja a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, 

növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) 

megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív 

különbségének felével. 

Az adó mértéke autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi, tehergépjármű, valamint nyergesvontató 

esetében pedig az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: 

1. a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, 

nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft, 

2. b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft. 

BEFIZETÉS HATÁRIDEJE 

• Első félév  március 15. 

• Második félév  szeptember 15. 

 

BEFIZETÉS MÓDJA 

• Magánszemélyek készpénz-átutalási megbízás (csekk, mely beszerezhető a Hivatal 24-es 

szobájában) vagy átutalás formájában teljesíthetik adókötelezettségeiket a Tokaj Város 

Önkormányzatának Gépjárműadó számlájára ( 68500012-11053617) 

• Egyéni vállalkozók esetében a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett egyéni vállalkozók 

kizárólag átutalással , a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozók 

készpénz-átutalási megbízás formájában 

• Gazdasági társaságok kizárólag átutalással teljesíthetik befizetési kötelezettségeiket 

ÜGYINTÉZÉSI IDŐ: 

Az ügyintézési határidő a bevallásnak az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap. 

 

AZ ADATBEJELENTÉSSEL, ADÓBEVALLÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK 

KÖZLÉSE: 

Az adóhatóság a határozatot elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó 

(magánszemély) részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint 

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési 

meghatalmazottja címére kézbesíti.. 



Az adóhatóság a határozatot gazdasági társaságok és egyéni vállalkozó részére az Eüsztv.-ben 

meghatározott elektronikus úton kézbesíti.  

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

• A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, 

• 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, 

• Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 

tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet, 

 
 


