Gépjárműadó
Kérjük, szíveskedjék végigolvasni a tájékoztatónkat, amely a gépjárműadóval kapcsolatban
felmerülő kérdésekre kíván választ adni.
Az Adóhatóság illetékességből csak azoknak a T. Ügyfeleknek a gépjárműadó ügyében jár el,
akiknek a lakcímkártyán (cégnyilvántartás) bejegyzett lakóhely, székhely, illetőleg telephely
címként Tapolca szerepel! Kivételt képeznek azok a nem magánszemély adóalanyok (ideértve az
egyéni vállalkozót is), amelyeknek/akiknek a hatósági nyilvántartás címadat-rovatában van
bejegyzés a székhelyre, v. a telephelyre.
A gépjárműadót az adóhatóság a BM adatszolgáltatása alapján kivetéssel állapítja meg, így a T.
Ügyfeleknek nem kell adóbevallást tenniük az adóhatóságnál.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerint a bejegyzés
alapjául szolgáló, az okmányirodában tett bejelentési kötelezettség a jogkövetkezmények
alkalmazása tekintetében bevallásnak minősül. E „bevallások” alapján az adóhatóság
határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, különösen az adó összegét és a fizetési határidőket.
Az adó alapja 2007. évtől a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetében a gépjármű
hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítménye.
Az adó mértéke
Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után 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 évtől 140 Ft/kilowatt.
Az adó alapja az autóbusz, lakókocsi és a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban
feltüntettet saját tömege.
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntettet saját tömege, növelve
a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese,
növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett
legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.
Az adó mértéke:
- az autóbusz, a nyergesvontató, és a tehergépjármű vonatkozásában az 1.380 Ft,
- a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz
esetén 850 Ft minden megkezdett 100 kg után.
Teendők különböző változások esetében
1. Mozgáskorlátozotti mentességre lesz jogosult az adózó
Az adózó közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak jelenti be a változást követő 15 napon
belül, ha a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg súlyos
mozgáskorlátozottsága miatt.
A változás bejelentéséhez szükséges az orvosi szakvélemény, a súlyos mozgáskorlátozottság
igazolására. A szakvélemény beszerzéséhez szükséges eljárást az Adóhatóságnál kell
kezdeményezni.
2. A gépjármű rendőrhatóság igazolása alapján jogellenesen került ki a birtokából (pl: ellopták)
Az adózó közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak jelenti be a változást követő 15 napon
belül, ha a rendőrhatóság igazolása alapján jogellenesen került ki a birtokából a gépjármű, ekkor
az adófizetési kötelezettsége szünetel a kikerülés időpontját követő hónap első napjától.

A változás bejelentéséhez szükséges a rendőrhatóság igazolása az adóalany birtokából
jogellenesen kikerült gépjárműről.
3. Egyéb változások
Az évközi egyéb változásokat (pl. gépjármű adás/vétel, üzembentartó bejegyzés/törlés,
forgalomból történő időszaki v. végleges kivonás, technikai adatok változása) az okmányirodában
kell bejelenteni, amelyekről az adóhatóság elektronikus úton a változást követő hónapban, ill.
tulajdonos változás esetén a következő év első hónapjában kap értesítést.
Ezekben az esetekben az Adóhatóságot nem kell megkeresni, a Járási Hivatal Kormányablak
Osztályon (volt Okmányiroda) indított ügyintézés alapján, az adatok automatikusan átkerülnek
az Adóhatósághoz!

