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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Adatbejelentés a gépjárműadóról Besenyszög Város Önkormányzata önkormányzati
adóhatóságnak nyomtatványhoz
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 1. § (1) bekezdése
alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint
Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban
együtt: gépjármű) után gépjárműadót kell fizetni.
A Gjt. 1. § (2) bekezdése alapján a Gjt. 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.
A Gjt. 2. § (1) bekezdése alapján az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a
továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában
tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: 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.
A Gjt. 2. § (2) bekezdése alapján 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.
A Gjt. 2. § (3) bekezdése alapján 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/amely a haláleset vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem
üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányban pedig akit/amelyet az adóalany halálát,
illetve megszűnését követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
A Gjt. 2. § (4) bekezdése alapján 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. 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 tekintetni, kivéve, ha a változást követő évtől, illetőleg hónaptól a hatósági
nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
A Gjt. 2. § (5) bekezdése alapján 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.
A Gjt. 2. § (6) bekezdése alapján az adó alanya az ,,E'' és ,,P'' betűjelű ideiglenes
rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az
eljáró hatóság kiadta.
A Gjt. 2. § (7) bekezdése alapján az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.
A Gjt. 4. § (1) bekezdése alapján 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 adatbejelentési nyomtatvány egyes sorai
I. Az adatbejelentő adatai
Ebben a blokkban az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni.
II. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga
Ebben a blokkban az adózó tulajdonjogát, vagy üzembentartói jogát kell megjelölni a III.
pontban lévő gépjárműre vonatkozóan.
III. A gépjármű rendszáma, alvázszáma
Ebben a blokkban a gépjármű azonosításához szükséges megadni a gépjármű rendszámát,
korábbi rendszámot (amennyiben volt) és az alvázszámot.
IV. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerinti mentesség jogcíme
A Gjt. 5. §-a alapján mentes az adó alól:
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet
megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) 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,
d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve
a műszaki mentésben,
f) 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,
g) a környezetkímélő gépkocsi,

j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság
biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az
irányadó.
k) 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.
A fentiek alapján az adómentesség jogcímét a megfelelő négyzetben jelölje meg.
V. Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja
Ebben a blokkban a mentesség kezdetének, illetve végének a dátumát kell feltüntetni.
VI. Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez
Ebben a blokkban - a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevétele esetén – a
rendelkezésre álló jelölőnégyzetet kell megjelölni, valamint a százalékos értéket megadni.
VII. Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez
Ebben a blokkban - a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevétele esetén – a
rendelkezésre álló jelölőnégyzetet kell megjelölni, valamint a személygépkocsi
teljesítményadatát megadni.
VIII. Adófizetési kötelezettség szünetelése
A Gjt. 4. § (4) bekezdése alapján 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.
Amennyiben adófizetési kötelezettség szüneteltetését szeretné bejelenteni a nyomtatványon,
jelölje a VIII.1. pontnál lévő négyzetben.
A szünetelés kezdetének bejelentése esetén szíveskedjen feltüntetni a rendőrhatósági igazolás
alapján a kiállító rendőrhatóság megnevezését és az igazolás keltét.
A szünetelés végének bejelentését a VIII.4. pontnál lévő négyzetben jelölje és tüntesse fel a
szünetelés végének dátumát.
IX. Az adatbejelentés kitöltésének helye és dátuma, valamint az adatbejelentési jogosultság
státuszának jelölési lehetősége.

