GÉPJÁRMŰADÓ
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján:
Az adó tárgya: 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 - a IV. fejezet szerinti adót
(cégautóadó) kell fizetni.
E 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, amelyek az Európai Unió valamely
tagállamában vannak nyilvántartva.
Gépjárműadó alanya a gépjármű azon tulajdonosa, üzemben tartó esetén üzembentartója
(továbbiakban tulajdonos), akinek nevére a közlekedési hatósági nyilvántartás az év első
napján fennálló állapota szerint a forgalmi engedélyt kiállították. Amennyiben a hatósági
nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa, vagy több üzembentartója van, akkor
közülük az adó alanya az, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
Az adó alapja:
- személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
- az autóbusz, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege (önsúlya)
- tehergépjármű esetében a saját tömeg (önsúly) növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%
– ával
- nyerges vontató esetében a nyerges vontató saját tömegének kétszerese, növelve a
nyerges vontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett
legnagyobb össztömege és a nyerges vontató saját tömege pozitív különbözetének
felével.
Az adókötelezettség keletkezése: Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését
követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a “V” betűjelű
ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes
adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső
időarányos részét kell megfizetni.
Az adókötelezettség változása, megszűnése, az adófizetési kötelezettség szünetelése
Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott olyan változást, amely az
adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének
időpontját követő hónap első napjától kell figyelembe venni.
Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a
hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.
Ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a
kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség nem szűnik meg a
forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával.

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.
Az adó mértéke:
A súly alapján adózó adótárgyak esetében minden megkezdett l00 kg után – a légrugós vagy
azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850,Ft,
– a többi gépjármű esetén a mérték 1380,- Ft.
A teljesítmény alapján adózó adótárgyak esetében:
– a gyártási évben és az azt követő 3. naptári évben 345 Ft/kw
– a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kw
– a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kw
– a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kw
– a gyártási évet követő 16. és ezt követő naptári években 140 Ft/kw
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.
Gépjárműadó kedvezmények:
20%-os adókedvezmény illeti meg a műbizonylat alapján:
- azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os
kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e §
alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklet II. alpontja szerinti „5”, „6”,
„7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
30%-os kedvezmény illeti meg a műbizonylat alapján:
- azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os
kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e §
alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklet II. alpontja szerinti „9”, „10”,
„11”, vagy „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
Kombinált áruszállítás kedvezménye fuvarokmánnyal igazoltan:
- Ha az adóalany az adóévben Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út
járatonként 100 km-nél hosszabb volt, meghatározott adókedvezményre jogosult,
melyet fuvarokmánnyal kell igazolni.
Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre
megállapított fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. Az adóalany a kombinált
áruszállítás után járó adókedvezmény iránti – fuvarokmánnyal igazolt – igényét az
adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz,
amely az adókedvezményt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül bírálja el.
Az adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási
útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.
Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti
közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési igazgatási hatóság nem
tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való
kivonását.
A gépjárműadó megfizetését két részletben, az adóév március 15-ig és szeptember 15-ig
kell teljesíteni készpénz átutalási megbízáson vagy Szilvásvárad Község
Önkormányzatának Gépjárműadó beszedési számlájára.
Számlaszám: 11739009-15379243-08970000

