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Tájékoztató az egyes adóigazgatási eljárásokhoz fűződő ügyintézéshez 
 
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Adóhatósága felé közvetlenül vagy 
közvetve több fontos bevallási, adatbejelentési, változás bejelentési kötelezettséget is kellett 
teljesíteni már az idén, aminek ismeretében módosult az Önök fizetési kötelezettsége. 
 
 
Egyes vagyoni típusú helyi adók és a gépjárműadó esetében /ún. kivetéses adók/ a változásokról 
(de csak a változásokról) határozatban már korábban értesültek az érintettek. (Február 
hónapban adóhatóságunk már több ezer határozatot kézbesített postai vagy elektronikus úton.) 
Változatlan tényállás esetében a már véglegessé vált határozatok alapján kell az adófizetést 
teljesíteni, más adónemekben (iparűzési adó, idegenforgalmi adó) önadózás formájában kell az 
előírt adófizetési időpontban teljesíteni a kötelezettségeket. (Az adómegállapítási módokról 
honlapunkon olvashatnak bővebb tájékoztatást www.szentlorinc.hu weboldalon. 
  
A www.szentlorinc.hu weblapon adónaptár menüpontban Adónaptárt is találnak, ami segíthet 
a kötelezettségek határidőben történő pontos teljesítésében. 
  
Annak érdekében, hogy – az értesítőn jelzett feldolgozottsági időpontban – kellően ismerjék 
adónemenként az adófizetés nagyságát és az adózás alá tartozó „adótárgyakat", a folyószámla 
egyenleg értesítőben külön is tájékoztatjuk Önöket arról, hogy egyes adónemekben 
összesítetten milyen határidővel és milyen összeget vár Önöktől önkormányzati 
adóhatóságunk. Azon adózók, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettség terheli kapnak 
egyenlegértesítőt kapnak. 
  
A helyi adók (kommunálisadó építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni 
építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg, a beszedett idegenforgalmi adó valamint, a 
gépjárműadó idei első féléves összegeit a teljesítési határidő lejártáig lehet késedelmi 
pótlékmentesen megfizetniük. Tájékoztatjuk arról is, hogy ha már lejárt esedékességű 
adótartozásuk van, akkor a késedelmi pótlék került felszámításra. 
  
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint 
kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül 
felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. 2019. január 1-jét követően 
esedékessé váló késedelmi pótlék mértéke emelkedett, minden naptári nap után a 
késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A 
késedelmi pótlék után további késedelmi pótlékot nem számít fel adóhatóságunk. 
  
Amennyiben Önöket helyi adó (építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, 
idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adóelőleg, kata tételes adó), gépjárműadó, valamint egyéb 
más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok) terheli vagy esetleg elévülési időn belül 
terhelte, akkor ezeket a megadott és feltüntetett adószámlákra kell megfizetniük. A fizetési 
kötelezettséget forintban kell teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett 
adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-
átutalási megbízással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a 
fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. 
Ha átutalással teljesítik adófizetésüket, kérjük a kedvezményezett nevénél „Település név", a 
közleményben az adónemet, adóazonosító jelét/adószámát is szíveskedjenek feltüntetni. 
  
Az adó megfizetésének időpontja átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval az 
adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató 
megterhelte, pénztárba történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót a pénzforgalmi 

http://www.szentlorinc.hu/
http://www.szentlorinc.hu/
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagi-eloterjesztesek/doc_download/4221-332014-vi30-oenkormanyzati-rendelet-a-helyi-adokrol�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_kata_hipa_bevallas.doc�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_kata_hipa_tajekozato.pdf�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_bejelentkezes_valtozasbejelentes.doc�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_kitoltesi utmutato.pdf�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_adobevallas_folap.doc�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa ABCDEFHIJ betetlapok.doc�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa G betetlap.doc�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_feltoltes.doc�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_ideiglenes.doc�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_nyilatkozatos adobevallas.doc�
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2014_hipa_nyilatkozatos_adobevallas.doc�
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szolgáltató pénztárába befizették, készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a 
nap, amikor az adót postára adták. Az adó megfizetésének időpontja elektronikus fizetés esetén 
az a nap, amikor POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás 
fizetésnél a sikeres fizetési tranzakciót elindították. Minden más esetben az adó megfizetésének 
időpontja az a nap, amikor az önkormányzati adóhatóság esetén a helyi önkormányzat 
számláján a befizetést jóváírják. Az adóhatóság szentlőrinci pénztárában lehetőség van 
bankkártyával történő fizetésre is. 
  
Azok számára, akiknek a jogszabály postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) történő 
adófizetést ír elő, részükre - adószámlánként - megküldtük az adó(k) befizetésére szolgáló 
csekkeket is, külön az esetleges tartozásról és külön a 2019. március 18-i nappal esedékes 
adóösszeg(ek)ről egyaránt. Kivetéses adónemekben (építményadó, gépjárműadó) - lakossági 
igények alapján – az adóhatóságunk kipostázta a 2019. szeptember 16-i esedékességű 
összegek befizetésére szolgáló csekkeket is, így Önöknek - immár csekken is - lehetőségük lesz 
előre kifizetni az éves adóösszegeket.  
  
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az 
adózó köteles megfizetni. Amennyiben adófizetési nehézsége keletkezik, úgy a fizetési 
könnyítés lehetőségeiről honlapunkon www.szentlorinc.hu / Adóügyek / menüpontban 
szíveskedjék tájékozódni. 
  
Arra is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ha lejárt esedékességű adótartozásuk van, úgy 
az önkormányzati adóhatóság külön felhívás, értesítés nélkül is elindíthatja a szükséges 
végrehajtási eljárásokat. 
  
Tájékoztatom, hogy a központi és a helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal 
kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és 
adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a 
www.szentlorinc.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat. 
  
2018. január 1-jétől önkormányzati adóhatóságunk csatlakozott az ASP országos 
adórendszerhez, mely adószakrendszer biztosítja majd az önkormányzatok hatáskörébe 
tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint 
pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, 
elszámolását, kezelését, lehetővé teszi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
ügyek elektronikus úton történő intézését. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csatlakozást követően 
változtak az ügyintézésben használt nyomtatványok formái („iForm" és „pdf") és elérhetősége 
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) is.  
 
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul a települések fejlődéséhez! 
 
Az ügyet intéző iroda: 
 
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinci Székhelyhivatala Adóigazgatási  Iroda 
(Szentlőrinc, Csonkamindszent, Kacsóta) 
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Helesfai Kirendeltsége (Helesfa) 
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége (Hetvehely, Okorvölgy, 
Szentkatalin) 
 
Adóügyek 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda elektronikus kapcsolatot tart. továbbá a 
tarthat a megadott email címeken, amely kétirányú kommunikációt biztosít Ön és irodánk 
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között 

 

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámokat külön tájékoztató tartalmazza, 
településenként: 
A helyi adók utalása esetén kérjük, a közlemény rovatba feltétlenül tüntesse fel az adózó adatait. 
Ügyfélszolgálatainkon a bankkártyával való fizetésre nincs lehetőség, illetékbélyeg nem 
vásárolható. 

  
Adóigazolási kérelem  

Pályázathoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi 
adótartozásról. 

   
Építményadó  

A település közigazgatási területén lévő nem lakás céljára szolgáló építmény, építményrész és a 
vállalkozások tulajdonában lévő lakás, garázs. 

   
 
Gépjárműadó  

Belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, motorkerékpár adóztatása. 

   
   
Iparűzési adó  

Az oldalról letölthetők az iparűzési adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

   
Jövedéki adó  

Jövedéki adó a legfeljebb 50 liter/év magánfőzött párlat után. 

   
Magánszemélyek kommunális adója  

Magánszemélyek számára, akik a naptári év első napján a lakás tulajdonosai vagy a lakás bérleti 
jogának jogosultjai. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. Vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlója az adó alanya. 

   
Méltányossági kérelem adóügyben  

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/adoigazolasi-kerelem
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/epitmenyado
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/gepjarmado
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/iparzesi-ado
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/joevedeki-ado
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/maganszemelyek-kommunalis-adoja
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/meltanyossagi-kerelem-adouegyben
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Adó(csak magánszemély esetében), pótlék és bírság hátralék mérséklése, törlése továbbá 
fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) stb. tárgyában benyújtott 
kérelmek. 

   
Talajterhelési díj  

Az a magánszemély, vállalkozó/vállalkozás aki/amely a település illetékességi területén 
közművesített területen a csatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik.   
 
Adóigazolási kérelem  

Pályázathoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi 
adótartozásról. 

Igénybevehetik: vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények és 
magánszemélyek. 

Ügyintézés kezdeményezhető: az adóigazolást kérő adatlapot kell kitölteni, amit személyesen 
illetve postán vagy faxon is el lehet küldeni a hivatalnak. 

Szükséges iratok: cégkivonat, vállalkozói igazolvány, meghatalmazás, az eljárási illeték 
befizetését igazoló csekkszelvény vagy eredeti banki igazolás az utalásról (Illetékbélyeg 2005. 
január 1-től nem fogadható el) 

Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatvány az Adóirodán szerezhető be. 

Ügyintézés díja: minden példány 3.000 Ft illetékköteles.  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

> Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (melléklet XXI. pontja) 

  
 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek: 

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  

  A helyi önkormányzati rendeletek a helyi adókról (letölthető a rendelettárból) 
 

 

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/talajterhelesi-dij
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/adoigazolasi-kerelem
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000093.TV
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/component/docman/doc_download/1031-1990-evi-c-toerveny
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Iparűzési adó  

Az oldalról letölthetők az iparűzési adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok. 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek: 

> A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 

> 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

A helyi önkormányzati rendeletek a helyi adókról (letölthető a rendelettárban) 

 

2019. évi bevalláshoz szükséges nyomtatványok: 

 2018. évi HIPA bevallás KATA adóalanyok részére (268.5 kB) 

 2018. évi tájékoztató KATA adóalanyok részére (245 kB) 

 2018. évi bejelentkezés és változásbejelentő (204 kB) 

 2018. évi HIPA bevallás kitöltési útmutató (391 kB) 

 2018. évi HIPA bevallás - főlap (205 kB) 

 2018. évi HIPA bevallás - A,B,C,D,E,F,H,I,J betétlapok (288 kB) 

 2018. évi HIPA bevallás - G betétlap (185 kB) 

 2018. évi HIPA feltöltés nyomtatvány (177.5 kB) 

 2018. évi HIPA ideiglenes bevallás (280 kB) 

 2018. évi HIPA nyilatkozatos bevallás (164 kB) 

 Nyilatkozat társadalmi szervezetek, alapítványok részére (162 kB) 
 
Jövedéki adó  

Jövedéki adó a legfeljebb 50 liter/év magánfőzött párlat után. 

  
 
Talajterhelési díj  

Az a magánszemély, vállalkozó/vállalkozás aki/amely település illetékességi területén 
közművesített területen a csatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik. 

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/iparzesi-ado
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/component/docman/doc_download/1031-1990-evi-c-toerveny
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagi-eloterjesztesek/doc_download/4221-332014-vi30-oenkormanyzati-rendelet-a-helyi-adokrol
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagi-eloterjesztesek/doc_download/4221-332014-vi30-oenkormanyzati-rendelet-a-helyi-adokrol
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_kata_hipa_bevallas.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_kata_hipa_bevallas.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_kata_hipa_tajekozato.pdf
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_kata_hipa_tajekozato.pdf
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_bejelentkezes_valtozasbejelentes.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_bejelentkezes_valtozasbejelentes.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_kitoltesi%20utmutato.pdf
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_kitoltesi%20utmutato.pdf
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_adobevallas_folap.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_adobevallas_folap.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa%20ABCDEFHIJ%20betetlapok.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa%20ABCDEFHIJ%20betetlapok.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa%20G%20betetlap.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa%20G%20betetlap.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_feltoltes.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_feltoltes.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_ideiglenes.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_ideiglenes.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_nyilatkozatos%20adobevallas.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2015_hipa_nyilatkozatos%20adobevallas.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2014_hipa_nyilatkozatos_adobevallas.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/2014_hipa_nyilatkozatos_adobevallas.doc
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/joevedeki-ado
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/talajterhelesi-dij
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Igénybevehetik: vállalkozók, vállalkozások, magánszemélyek. 
 
Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbejelentkezési lapot kell kitölteni amit 
személyesen illetve postán, faxon is el lehet küldeni a hivatalnak. Évente március 31-ig 
adóbevallást kell tenni. 
Az adatokban történt bármely változásról, rákötésről a hivatal felé adatszolgáltatási 
kötelezettség áll fenn. 
 
Szükséges iratok: tulajdoni lap, az éves fogyasztást igazoló elszámolás. Törlésekor a csatorna 
hálózatra történő rákötésről a Bakonykarszt Rt. által kiállított igazolás. 
 
Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatvány a Geresdlaki Kirendeltségen szerezhető be, 
illetve innen a honlapról letölthető. 
 
Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban 
megjelöltetknek megfelelő összeg. 

 
Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek: 

> A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 
> 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
> A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
> A helyi önkormányzati rendeletek a helyi adókról (letölthető a rendelettárban) 

 
Letölthető nyomtatványok:  
 
 
Építményadó 
  
Település közigazgatási területén lévő nem lakás céljára szolgáló építmény, építményrész és a 
vállalkozások tulajdonában lévő lakás, garázs. 
 
Kötelezettek magánszemélyek, vállalkozók, vállalkozások akik/amelyek a naptári év első 
napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik 
arányában adóalanyok. Vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlója az adó alanya. 
 
Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni amit 
személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Tevékenység megszüntetése esetén 
kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé 
adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn. 
 
Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, adás-vételi szerződés. 
 

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/component/docman/doc_download/1031-1990-evi-c-toerveny
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/component/docman/doc_download/1034-2003-evi-lxxxix-toerveny
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/epitmenyado
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Űrlap, nyomtatvány: a szükséges nyomtatványok az Adóirodán vagy az Ügyfélszolgálati Irodán 
szerezhetők be, illetve innen a honlapról letölthető. 
 
Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban 
megjelöltetknek megfelelő összeg. 

 
Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek: 
 

> A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény  
> 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
A helyi önkormányzati rendeletek a helyi adókról (letölthető a rendelettárban)

  
 
 
Gépjárműadó  

Belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, motorkerékpár adóztatása. 

Az adóztatási feladatokat magánszemélyek esetében a lakcím szerinti önkormányzat 
adóhatósága, nem magánszemély esetében a járműnyilvántartásban bejegyzett székhely vagy 
telephely szerinti önkormányzati adóhatóság látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) 
évére járó adót teljes egészében a régi cím szerinti önkormányzathoz kell fizetni, az új cím 
szerinti önkormányzat illetékessége a címváltozást követő év első napjától áll fenn. 

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel 
állapítja meg. 

Adófizetésre kötelezett: 

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járműnyilvántartása szerint - 
amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik - az év első napján a 
gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt. 

Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő 
hónap első napjától kell adót fizetnie az ez idő szerinti tulajdonosnak vagy üzembentartónak. A 
gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó 
időarányosan fizetendő meg. 

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van: 
• Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopták). Ekkor kérelemre 

szünetel az adófizetési kötelezettség, melyhez szükséges a rendőrhatósági nyomozásról 
készült jegyzőkönyv, ill. határozat 

• Ha az adó alanyát mentesség illeti meg. 

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/component/docman/doc_download/1031-1990-evi-c-toerveny
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/adougyek-helyi-ado/gepjarmado
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Gépjárműadó mentességben 2013. január 1-jétől az részesülhet, aki súlyos 
mozgáskorlátozottságát az Önkormányzat Adóhatóságánál az alábbi módon igazolja: 

a) a Baranya Megyei Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, mint 
szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal, 
vagy 

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény (Fot) szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) 
megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos 
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal - amely a mozgásszervi 
fogyatékosságot igazolja -, vagy 

c) a 18. életév alatti gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 3. számú 
mellékletében meghatározott igazolással. 

Amennyiben Ön a fent említett dokumentumok egyikével sem rendelkezik, akkor a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve fogja adómentességre való 
jogosultságát megállapítani. Ehhez a rendelkezésére álló, a mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos 
eredeti orvosi dokumentumokat a Erzsébeti közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatalánál kell 
benyújtania. A Hivatal megkeresi a rehabilitációs szervet a szakvélemény kiadása céljából. 

A fenti igazolások valamelyikének benyújtása esetén a mentesség továbbra is egy darab, 100 kW 
teljesítményt el nem érő személygépkocsi után adható 13.000 forint erejéig. 

Nem kell bevallást, bejelentést tenni: 

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az 
adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs. 

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és 
szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé 
bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a 
tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű 
eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt követő 8 
napon belül, a vevőnek az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának 
okmányirodához történő eljuttatásával. 

 

Kapcsolódó jogszabály, rendelet: 
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> A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény  

> 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
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