BEJELENTÉS
Légrugós, vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerrel rendelkezı jármővek csökkentett
adómérték igénybevételéhez
(A gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 7.§ (2) bekezdés a) és 18. § 19. pontjához)

Adózó adatai
1. A nyergesvontató, tehergépjármő, pótkocsi, autóbusz üzembentartójának neve:

2. Adószáma vagy adóazonosító jele:

3. Lakcíme:

4. Székhelyének címe:

5. Telephelyének címe(i):

Jármő adatai
6. A jármő forgalmi rendszáma:

7. A jármő fajtája: (Kérjük a négyzetbe tett „X”-el jelölni)
nyergesvontató

tehergépjármő

pótkocsi

autóbusz

8. Rugózási rendszert tanúsító igazolás fajtája és módja (Csatolt okmány illetve a „d” pontnak
megfelelı forgalmi engedély adóhatóságnál történı bemutatása)

a)

A közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány.

b)

Az igazságügyi gépjármő-közlekedési mőszaki szakértı szakvéleménye.

c)

„Útkímélı tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély másolata.

d)

„Útkímélı tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatása.
Bemutatás idıpontja:
Ügyintézı neve:

Kelt:

20

év

hónap

nap.

_________________________
(cégszerő) aláírás

Tisztelt Adózó!
A légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő nyergesvontató, tehergépjármő, pótkocsi, autóbusz esetén 2010. január
1. napjától az adózó kérelme alapján a gépjármőadó mértéke kedvezıbb (lásd 7. §). A kitöltött bejelentést és a rugózási
rendszert tanúsító igazolást, vagy az „útkímélı tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély másolatát Tiszaföldvár
Város Adóirodájához kell benyújtani, amennyiben az még nem szerepel a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény alapján vezetett jármőnyilvántartásban.
1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról (Kivonatos közlés. Hatályos 2012.01.01-tıl)
1. § (1) A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármő, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedı,
külföldön nyilvántartott tehergépjármő (a továbbiakban együtt: gépjármő) után gépjármőadót, míg a nem kizárólag
magánhasználatú személygépkocsi után – a gépjármőadó fizetési kötelezettségtıl függetlenül – a IV. fejezet szerinti adót
(cégautóadó) kell fizetni.
Az adókötelezettség változása, megszőnése, az adófizetési kötelezettség szünetelése
4. § (1) Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjármőben beállott olyan változást, amely az adókötelezettségre is
kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének idıpontját követı hónap elsı napjától kell figyelembe
venni.
Az adó alapja
6. § (2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege (önsúlya).
(3) Az adó alapja a tehergépjármő hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetısége
(raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke
7. § (2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja
után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő nyerges vontató, tehergépjármő, autóbusz esetén 1200 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjármővek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
Az adó megállapítása és kezelése
9. § (1) Az adóztatási feladatokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: lakcím), míg a nem magánszemély
adóalanynak – ideértve az egyéni vállalkozót is – a hatósági nyilvántartás címadat-rovatába bejegyzett székhelye vagy
telephelye szerint illetékes települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság)
látja el. Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely, illetıleg a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a
változást követı év elsı napjától az új lakcím, székhely, illetıleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjármő
tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonváltozással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által
meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonváltozás bejelentése évének utolsó napjáig a 2. § (1) bekezdés
szerinti tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetıleg telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az
illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármő adóztatására.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt változások esetén a változást követı év elsı napjától esedékes adót kell az új cím szerint
illetékes adóhatóságnál megfizetni.
Értelmezı rendelkezések
18. § E törvény alkalmazásában
1. gépjármő: az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet beépített erıgép hajt, használata közben közutat vesz igénybe, és
rendszámtáblával ellátott,
2. pótkocsi: a gépjármő által vontatható teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi, lakópótkocsi, mőhelykocsi vagy hasonló
jellegő, más, nem önjáró jármő, amely rendszámtáblával ellátott,
3. személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezetı ülését is beleértve - legfeljebb
kilenc állandó ülıhely van, ide nem értve az e törvény szerinti autóbuszt, valamint motorkerékpárt,
4. személyszállító gépjármő: az autóbusz, a motorkerékpár, valamint a hatósági nyilvántartás szerint személyszállításra
szolgáló más gépjármő,
5. tehergépjármő: a 3-4. pontban fel nem sorolt gépjármő és pótkocsi,
6. autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsı vezetékhez nem kötött gépjármő, amelyben a vezetı ülésével
együtt kilencnél több állandó ülıhely van,
19. légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő gépjármő, pótkocsi: az a jármő, amelyik a Tanács 96/53/EK
Irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerrel rendelkezik. Amennyiben az
önkormányzati adóhatóság az adómegállapítása során e tényt nem vette figyelembe, akkor az adóalany ezt a közlekedési
hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármő-közlekedési mőszaki szakértı szakvéleményével
vagy „útkímélı tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával igazolhatja,
27. nyergesvontató: olyan vontató, amely a rajta levı nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi tömegének jelentıs részét
átveszi.

