KIVONAT
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvényből 1
A fizetendő adótétel és a megfizetés módja
15. § (1) A 12 tonna össztömeget meg nem haladó, loco célra használt fuvarozási
engedéllyel közlekedő gépjármű (e bekezdés alkalmazásában a járműszerelvény is) esetén az
oda, illetve a visszaútra 10 000-10 000 Ft, míg a 12 tonna össztömeget meghaladó, loco célra
használt fuvarozási engedéllyel közlekedő gépjármű esetén az oda, illetve a visszaútra 30 00030 000 Ft adót kell fizetni. A 12 tonna össztömeget meg nem haladó, tranzit célra használt
(ideértve a harmadik országos engedély ilyen felhasználását is) fuvarozási engedéllyel
közlekedő gépjármű esetén az oda, illetve a visszaútra 20 000-20 000 Ft, míg a 12 tonna
össztömeget meghaladó, tranzit célra használt fuvarozási engedéllyel közlekedő gépjármű
esetén az oda, illetve a visszaútra 60 000–60 000 Ft adót kell fizetni. Az előzőek szerinti
adófizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a fuvarozási engedély érvénytelen, illetve azt az
adózó jogszerűtlenül használta fel, vagy fuvarozási engedély nélkül közlekedett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adótételek oda-, illetőleg visszaútra, a fuvarozás időtartamára,
legfeljebb 48-48 órára Magyarország területén való tartózkodásra vonatkoznak. Az előző
időtartamot meghaladó tartózkodás esetén minden megkezdett 48 óránként kell az adót az (1)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével megfizetni. E bekezdés szerinti fuvarozási
időtartamba (tartózkodási időbe) nem számít bele a külön jogszabályban meghatározott
forgalomkorlátozási időszak.
(2a) Az (1) bekezdés szerinti adótétel első alkalommal való átutalása előtt az adózó vagy
képviselője legalább 10 nappal megelőzően köteles az állami adó- és vámhatóságnál az e célra
rendszeresített nyomtatványon bejelentkezni.  2016. június 16-tól hatályos
(3) Az adót az adózó vagy pénzügyi képviselője – a tehergépjármű Magyarország területére
való belépését legalább 2 munkanappal megelőzően – átutalással fizeti meg. Az átutalás
közleményrovatában – a következő sorrendben – rögzíteni kell az adózó adószámát, a
fuvarozási engedély sorszámát az országkóddal együtt, a tehergépjármű rendszámát, valamint
loco fuvarozás esetében az „L”, míg tranzit vagy 3. országos fuvarozás esetében a „T”
betűjelet.  2016. július 1-jétől hatályos
(4) Az adófizetés tényét az adózó (gépjárművezető) az átutalás megtörténtét bizonyító irattal
igazolja, melyet magyarországi közlekedése során járműokmányként köteles megőrizni. 
2016. július 1-jétől hatályos
(5) Az adót az állami adó- és vámhatóság külföldi gépjárműadó számlája javára kell
megfizetni.  2016. július 1-jétől hatályos
A 16. §-t a 2015: CLXXXVII. törvény 63. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.
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A változásokat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény iktatta be.

1

Az adó megfizetésének ellenőrzése
17. § (1) Magyarország területén közlekedő külföldön nyilvántartott tehergépjármű esetében
az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzését az állami adó- és vámhatóság végzi.  2016.
július 1-jétől hatályos

(2) Ha az adózó az adófizetési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta, az állami
adó- és vámhatóság az adóhiányt és annak ötszörösét adóbírság címén állapítja meg. A
határozatot az állami adó- és vámhatóság kihirdetés útján közli, mely fellebbezésre tekintet
nélkül azonnal végrehajtható.  2016. július 1-jétől hatályos
(3) Az adóhiányt és az adóbírságot az adózó átutalással vagy készpénzzel fizeti meg. A
készpénz átvételéről az állami adó- és vámhatóság készpénzátvételi elismervényt ad, amely az
adófizetési kötelezettség teljesítésének igazolására is szolgál.  2016. július 1-jétől hatályos
(4) Az adóhiány és adóbírság megfizetéséig az állami adó- és vámhatóság a gépjármű
továbbhaladását megakadályozhatja. Nem tartható vissza az élő állatot, illetve a gyorsan
romló árut szállító gépjármű. Ebben az esetben a fizetési kötelezettséget a tulajdonossal,
illetve a tényleges üzembentartóval szemben kell érvényesíteni.  2016. július 1-jétől hatályos
Kivonat készült: 2016. június 22-én
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