Gépjárműadó
Ügytípus
megnevezése:
Általános
Információk:
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A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
tv. módosításával, valamint az új adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény megalkotásával 2004. január 1-jétől megváltozott. Ezen
változásokat az alábbiak szerint foglaljuk össze:
Bevallási, változás bejelentési kötelezettség 2004. január 1-től
megszűnt, kivéve az adómentesség keletkezése, megszűnése, a
gépjárműnek az adóalanytól történő jogellenes eltulajdonítása esetén.

Bejelentési kötelezettség a változást követő 15 napig teljesítendő az
adóhatóság felé.
Minden további esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése,
forgalomból történő kivonása, lakcím, székhely, telephely változása,
környezetvédelmi osztályba sorolás változása, rendszám változása) a
változásokat csak az Okmányirodában kell bejelenteni.
Az adókötelezettség felsorolt változásairól az adóhatóság a Belügyminisztérium
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala adatközlése révén
szerez tudomást.
Az adóhatósági határozatok elkészítése a gépjármű forgalmi
engedélyébe bejegyzett adatok alapján történik az alábbiak szerint:
A BM havonta a gépjármű forgalomba helyezéséről ( azaz új gépjármű
vételéről), forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból történt kivonásáról
és a környezetvédelmi osztályba sorolás változásáról szolgáltat adatot az
adóhatóság részére. Ezen változások esetén a határozatok havi
rendszerességgel készülnek el.
A további változásokról, tehát gépjármű eladásáról, használt gépjármű vételéről
minden év január hónapjában történik adatszolgáltatás. Az ilyen esetekben
a változást követő év első hónapjaiban küldjük meg az adót kivető, illetve az
adóztatást megszüntető határozatokat.
Az előbbiek természetesen nem vonatkoznak az adókötelezettséget a 2004. év
előtt érintő változásokra, például a 2003. év előtt vásárolt használt
gépjárművekre, a 2003. év november hónapjáig vásárolt új gépjárművekre.
Ezekben az esetekben továbbra is érvényes a bevallási kötelezettség.
Az adó mértékének változása 2004. évtől:
Az adó éves mértéke a személy gépjármű önsúlyának minden
megkezdett 100 kg. után 1.200 Ft.
A tehergépjármű -ide nem értve a nyergesvontatót - éves adója az
önsúly egésze, növelve a raksúly 50 %-ával minden megkezdett 100
kilogrammja után 1.200 Ft.
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott személyszállító gépjármű után
8.000 Ft, tehergépjármű után 40.000 Ft tételes adót kell fizetni. A „P” betűjelű
ideiglenes rendszámtábla kiadása 20.000 Ft adót von maga után.
Egyéb lényeges tudnivalók:
Az adóztatási feladatokat, ha nem magánszemély az adózó, a gépjármű
forgalmi engedélyébe bejegyzett, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes
települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el.
Amennyiben a forgalmi engedély a székhelyet és a telephelyet egyaránt
tartalmazza, az adóztatásra a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult.
Magánszemély adózó esetében az álladó bejelentett lakcím szerinti
önkormányzat adóhatósága illetékes.
Befizetési határidő:
Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell
megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről
szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.
Késedelmes befizetés esetén, késedelmi pótlékot kell fizetni.
Az adófizetés módja: az adót a 11744058-15404053-08970000 számlára kell
befizetni belföldi postautalvánnyal.


Ügyet intéző
szervezeti egység:

Adóiroda

Kérelem kötelező
tartalma:

Az adózó, a gépjármű pontos adatai, valamint mire irányul a kérelem.

Ügyfél által
csatolandó
mellékletek:

Szeretném felhívni ADÓZÓINK figyelmét, hogy az új közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 36. §-ra, amely kimondja, hogy
ügyfél azonosításához szükséges adatokon kívül más adat nem
kérhető az ügyféltől, ez az adóhatóságokra nem vonatkozik. Az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló
2005. évi LXXXV. törvény 1. §. (2) bekezdése értemében adóügyekben
nem kell alkalmazni a Ket. 36. § (2)-(4) bekezdését.

Gépjárműadó ügyben a kérelemhez csatolandó mellékleteket továbbra
is az adóalanynak kell beszereznie az adóhatóság részére.

Az adómentességhez, a körzeti orvos által kiállított, súlyos
mozgáskorlátozottságot igazoló nyomtatványt,
 A gépjármű eltulajdonítása esetén az illetékes Rendőrkapitányság
határozatát,
Hivatalból
beszerzendő
mellékletek:

nincs

Eljárás illetéke:

Az adókötelezettséget érintő változás bejelentése, illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

30 nap.

I. fokon döntést hozó
szerv:

Jegyző

II. fokon döntést
hozó szerv:

Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Megjegyzés:

Minden adózót tárgy év február végéig értesítünk számlaegyenlegéről, a fizetési
határidőkről, tartozása, túlfizetése összegéről. Minden esetben mellékeljük az
adófizetéshez szükséges, előre kitöltött befizetési lapokat.

