
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

Az adó mértéke 

7. §31 (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése 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 évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. 
(2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden 

megkezdett 100 kilogrammja után: 
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, 

autóbusz esetén 1200 Ft, 
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft. 
(3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 

Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását 
követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. 
Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű 
ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. 

Adókedvezmény 

8. §32 (1)33 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató 
kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, 
„7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. 

(2)34 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató 
kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. 
alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott. 

(3)35 
(4)36 Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan 

kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen 
megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekezdésben meghatározott 
adókedvezményre jogosult. 

(5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre - 
az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. 
január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után 
adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított fizetendő adó 10%-a. 

(6)37 Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal 
igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes 
adóhatósághoz. 

(7)38 Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a 
kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette. 

 


