KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A VPOP_REGADO jelű nyomtatványhoz
Regisztrációs Adó Adatlap és Betétlap

(ÁNYK)
Miről olvashat ebben az útmutatóban?
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I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Mire szolgál a VPOP_REGADO jelű nyomtatvány?
A VPOP_REGADO jelű nyomtatvány a regisztrációs adóigazgatási eljárás kezdeményezésére
szolgál.

2. Kire vonatkozik?
Azokra az adózókra, akik Magyarországon gépjárművet kívánnak forgalomba helyeztetni.

3. Hogyan lehet benyújtani a nyomtatványt?
Az adatlapot elektronikusan és papíralapon is be lehet nyújtani. Ha az adózó nem kötelezett
elektronikus kapcsolattartásra, akkor a kitöltött Regisztrációs Adó Adatlapot és mellékleteit (a
Jármű Műszaki Adatlap, a tulajdonjogot igazoló okmány, a külföldi forgalmi engedély) postán
is elküldheti, illetve személyesen is benyújthatja a NAV-hoz. Az adatlapot a NAV megyei
(fővárosi) adó- és vámigazgatóságaihoz, illetve a budapesti, vagy Pest megyei székhelyű
kiemelt adózóknak a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságához kell benyújtani.
Személyes eljárás és képviselet
Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, a nyomtatványt helyette törvényes
képviselője, vagy az általa, esetleg törvényes képviselője által meghatalmazott személy is
benyújthatja. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárás.
A képviseleti jogosultság bejelentése
A nyomtatvány benyújtásához a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAVhoz.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlap (www.nav.gov.hu) főoldalán, a
➢ Letölthető programok és/vagy aktív súgók módosulása menüpontban →"A NAV által
rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának módja, valamint a
képviselet bejelentése 2019.” című tájékoztatóban található.
A képviselet/meghatalmazás bejelentésére, az Egységes Képviseleti Nyilvántartásba történő
regisztrációra az Egységes Képviseleti Adatlap (EGYKE-adatlap) szolgál. A kérelmet a
lakóhely szerint illetékes adó- és vámigazgatósághoz kell benyújtani.
A regisztrációval kapcsolatos információkat a
➢ www.nav.gov.hu → Adó → Adózás rendje menüpont → Tájékoztatás a
vámszakmai képviseleti jogosultságok Egységes Képviseleti Adatlapon
(EGYKE adatlap) történő bejelentésének lehetőségéről
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című tájékoztató tartalmazza.
Az EGYKE-adatlap a NAV honlapján a Nyomtatványkitöltő programok menüpontjából érhető
el.

4. Hol található a nyomtatvány?
A VPOP_REGADO jelű nyomtatvány ÁNYK-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó
útmutató a
➢ www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok →
Programok részletes keresése útvonalon található meg.
Mindig a legfrissebb keret- és nyomtatványkitöltő programot telepítse!
➢ A keretprogram telepítésével kapcsolatos információk elérhetősége:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html
A nyomtatványcsomagokhoz telepíthető súgók dinamikusak, ami azt jelenti, hogy kitöltés
közben az F1 gombot leütve a súgó automatikusan az adott mezőhöz tartozó információs oldalt
jeleníti meg.
Az ÁNYK-program lehetőséget ad a kitöltött adatok ellenőrzésére, a nyomtatvány mentésére.
Helyes kitöltéskor az „Ellenőrzött” szó kerül a kinyomtatott oldal aljára.
A nyomtatvány alkalmazása vagy az elektronikus benyújtáskor észlelt hibákat az
it.helpdesk@nav.gov.hu e-mail címre kérjük jelezni!

5. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
➢ 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
➢ 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
➢ 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
➢ 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
➢ 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete a vám- és statisztikai nomenklatúráról, valamint
a Közös Vámtarifáról
➢ 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
➢ 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
➢ 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
➢ 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomba tartásának műszaki feltételeiről.

3

6. További információ, segítség
Az Ügyfélkapu/ Cégkapu/ KKK-Web használata:
Alapfeltételek
•

A NAV belső szakmai rendszerei egyrészt VPID/EORI-, másrészt adóazonosító
jel/adóazonosító szám alapján azonosítják az ügyfelet. Ezért az elektronikus
regisztrációs adóigazgatási eljárás benyújtásának alapfeltétele, hogy az adózó
rendelkezzen érvényes vámazonosító, vagyis VPID-számmal. A NAV jogszabály
alapján1, hivatalból, vagy kérelemre adja ki a VPID-számot.

•

A bejelentkezésről további információk találhatók ezen az elérhetőségen: NAV - EORIszám (gov.hu)

•

Az elektronikus kérelmek Ügyfélkapun/ Cégkapun benyújtásának további feltétele a
NAV honlapjáról letölthető VPOP_REGADO számú nyomtatvány, a Regisztrációs Adó
Adatlap kitöltése, amely az ÁNYK nyomtatványkitöltő alkalmazásban használható.

A regisztrációs adóigazgatási eljárás dokumentumai
•

Jármű Műszaki Adatlap: a gépjármű műszaki vizsgálatáról a közlekedési hatóság által
kiállított hatósági bizonyítvány.

•

Tulajdonjogot igazoló okmány: gépjármű adásvételi szerződés, kereskedelmi számla,
értéknyilatkozat, hagyatéki végzés, bérleti szerződés, egyéb tulajdonjogot igazoló
okmány.

•

Külföldi forgalmi engedély: közúti forgalomban tarthatóságot igazoló okmány.

A regisztrációs adó általános szabályairól NAV honlapján, a 67. számú információs
füzetben tájékozódhat.
Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
➢

a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.

E-mailen:
➢

a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.

Telefonon:
➢ a NAV Infóvonalán
○ belföldről a 1819,
○ külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
1

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény

4

➢ NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
○ belföldről a 80/20-21-22-es,
○ külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY-tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be
EGYKE-adatlapot is!
Személyesen:
➢ országszerte a NAV ügyfélszolgálatain. Ügyfélszolgálat-kereső:
https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.

7. Milyen részei vannak a nyomtatványnak?
Adatlap
•

A kérelmet benyújtó adóalany adatai

•

Nyilatkozat/ Kérelem

•

Adóalany pénzforgalmi adatai

•

Képviselet

•

Hitelesítés

Betétlap
•

Jármű alapadatai

•

Benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek

•

Hitelesítés és kérelem
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II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
A nyomtatvány 1 főlapból és 1 betétlapból áll.
Az elektronikus nyomtatványon a beépített ellenőrzéseknek köszönhetően már az adat
beírásakor egy külön ablakban hibaüzenettel jelez a program, ha valami hibát észlel, illetve
figyelmeztet a helytelen kitöltésre. A megjelenő hibaüzenetnél választható a hiba javítása, vagy
javítás nélkül továbbléphetünk.
A nyomtatvány több helyen tartalmaz értéklistát, ez a cella jobb felső sarkában található piros
háromszögre kattintva érhető el.
A kitöltés befejezése után le kell futtatni az ellenőrzést, ez menüből is elérhető kék pipa ikonnal
indítható. Az ellenőrzési folyamatról külön ablakban megjelenő információ tájékoztat. A
hibákat a program soronként feltünteti, ha nincs hiba, üres ablak jelenik meg. Az ablakban
szereplő hibaüzenet, és az ott szereplő információk segítséget nyújtanak a tévesen vagy hibásan
rögzített adatok javításához.

Főlap
A) rész (NAV adó- és vámigazgatósága tölti ki!):
Az A) részhez tartozó rovatokat a NAV tölti ki!
B) rész (A kérelmet benyújtó adóalany adatai):
Adóalany adószáma: a kérelmező adószáma (8 karakter törzsszám + 1 karakter áfakód + 2
karakter megyekód).
Adóalany adóazonosító jele: a magyarországi természetes személy adóigazolványában
feltüntetett szám.
Adóalany VPID-szám: nem vámigazgatási eljárásokhoz használt kommunikációs csatornák
(E-regadó, folyószámla) esetén a VPID megadása kötelező. (VPID-szám: a kérelmező
ügyfélnyilvántartásba vételekor a NAV-tól kapott vámazonosító szám).
Ha a „VPID”-mezőt nem töltik ki, a kitöltőprogram a hiba javításáig nem engedi a további
feldolgozást.
Azoknak a külföldi ügyfeleknek, akiknek kizárólag VPID-azonosítójuk van, az adóazonosító
és az adószám megadása nem kötelező.
Adóalany neve: a kérelmező cégbírósági bejegyzésben szereplő teljes neve vagy egyéni
vállalkozó neve. Természetes személy esetén a személyi igazolványában feltüntetett családi és
utóneve.
Székhely/Lakóhely címe: a kérelmező cégbírósági bejegyzésben szereplő székhelye,
magyarországi természetes személy esetén a lakcímkártyán feltüntetett lakóhely.
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Külföldi cím: akkor töltendő ki, ha az adóalany székhelye/lakóhelye nem Magyarországon
található.
Országkód: az adott országot azonosító kétjegyű kód, akkor kell kitölteni, ha az adóalany
székhelye/lakóhelye nem Magyarországon található.
Irányítószám, város/község, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület,
lépcsőház, emelet, ajtó: a kérelmező cégbírósági bejegyzésben szereplő székhelye,
magyarországi természetes személy esetén a lakcímkártyában feltüntetett adat.
Levelezési cím: ha az eltér a kérelmező cégbírósági bejegyzésben szereplő székhelye,
magyarországi természetes személy esetén a lakcímkártyán szereplő székhely, lakóhely
címétől.
Magánszemély kitöltendő rovatai: adóalany adóazonosító jele, adóalany VPID-száma,
adóalany neve, lakcíme, illetve a levelezési címe, ha eltér a lakcímtől.
Egyéb esetben: adóalany adószáma, adóalany VPID-száma, adóalany neve, a székhely címe,
illetve levelezési címe, ha eltér a székhelytől.
C) rész (Nyilatkozat/Kérelem):
Az adóalanynak nyilatkoznia kell, hogy a regisztrációs adó kivetését az általános, vagy a
különös szabályok szerint kéri. Ha az adózó az általános szabályok szerint kéri az adó
megállapítását, akkor a „Kérem a regisztrációs adó általános szabályok szerint történő
kivetését” rovatot kell választani. Ekkor „Az erre vonatkozó nyilatkozatomat csatolom” rovatot
értelemszerűen nem kell kitölteni. Ha az adóalany a különös szabályok szerinti kivetést kéri,
erről külön nyilatkoznia kell, és a nyilatkozat csatolását a vonatkozó rovatban is jelezni kell.
A kérelem feldolgozásának helye: az adóalanynak kötelezően ki kell választania annak az
adó- és vámigazgatóságnak a kódszámát, ahol a regisztrációs adóigazgatási eljárást
kezdeményezni szeretné. A NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatóságát csak kiemelt adózók
választhatják!
Eljáráskód: az adóalanynak kötelezően ki kell választania az eljáráskódot.
A regisztrációs adó megfizetése: az adóalanynak kötelezően ki kell választani a fizetés módját.
Közvetlen befizetés, átutalás:
•

elektronikus banki átutalás az ügyfél saját belföldi pénzforgalmi számlájáról,

•

átutalás a belföldi fizetési számlaszámról,

•

fizetés átutalással az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren,
az EFER-en keresztül,

•

bankkártyás fizetés POS-terminálon vagy internetes felületen (VPOS), az EFER-en
keresztül,

•

fizetés készpénz-átutalási megbízással (postai csekk).
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A „Kötegelt befizetés” rovatot akkor lehet választani, ha az adóalanynak van ilyen „engedélye”
és a kivetett adót az előre befizetett összegből írják jóvá.
Betétlapok száma: a csatolt betétlapok számát kell beírni.
D) rész (Adóalany pénzforgalmi adatai):
Csak akkor kötelező kitölteni, ha az adóalany pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett2.
E) rész (Képviselet):
Ha az adóalany (természetes vagy jogi személy) nevében meghatalmazott, pénzügyi
képviselő, üzembentartó vagy törvényes képviselő jár el, a képviselet státuszának
megjelölése kötelező. Ha az adóalany képviselő igénybevétele nélkül, saját maga, alanyi jogon
– jogi személynél ez a képviseletre jogosult cégvezető, mint szervezeti képviselő – nyújtja be a
kérelmét, akkor a nyomtatványon a törvényes képviselő rovatot kell megjelölni. A képviselő
azonosítási adatainak kitöltési szabályai megegyeznek a főlap (B) rész kitöltési szabályaival.
Az „üzembentartó” jelölés kizárólag a gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott
gépjárműveknél indított adóigazgatási eljárásoknál alkalmazható. Ilyenkor az üzembentartó
alatt a bérleti szerződésben bérlőként szereplő személyt kell érteni.
F) rész (Hitelesítés):
A nyomtatványon feltüntetett adatok hitelességét, a papír alapú és az elektronikus
nyomtatványoknál is biztosítani kell.
Helység: Az adatlap kitöltésének helye.
Dátum: Az adatlap készítésének dátuma év (YYYY), hónap (MM), nap (DD).
Bejelentő azonosító: Ebben a rovatban a kérelmező, illetőleg a képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy adóazonosító jelét kell megadni.
Aláírás: A bejelentő aláírása. Természetes személyeknél a papíralapú nyomtatványon kért
regisztrációs adóeljárásban a nyomtatványt a kitöltés és a kinyomtatás után aláírással kell
hitelesíteni.

2

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében.
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Betétlap
(A) Rész (Jármű alapadatai):
A kitöltéshez szükséges adatok megtalálhatók a jármű műszaki adatlapon, vagy megfelelőségi
nyilatkozaton.
TARIC-szám: a gépjármű vámtarifaszáma. A rovat kitöltésében segítséget ad a
http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/ honlap. A gépjárművek a 87. árucsoporton belül
találhatók meg. A nyomtatványon szereplő TARIC-szám utolsó négy karaktere (11-14) az áfaés a nemzeti kiegészítő kód. A következő táblázat a nemzeti kiegészítő kódokat tartalmazza,
adókategóriánként.
Regisztrációs adó nemzeti kiegészítő kódok
Regisztrációs adótételek a 2003. évi CX. törvény Melléklet I. rész szerint
1. Adótételek személygépkocsik esetén:
Adókategória

1.

2.

A személygépkocsi műszaki tulajdonságai

Adótétel
[A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5.
számú mellékletének II. pontja szerint]
EURO 5-6
EURO 4
EURO 3
EURO 2
EURO 1
11-nél jobb
9-11
5-8
4
4-nél
rosszabb
Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és
45 000
180 000
270 000
360 000
540 000
dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Otto
XXY2;
XXRA;
XXRB;
XXRC;
XXYA;
Dízel
XXQ2;
XXQA;
XXQB;
XXQC;
XXYB;
Wankel
XXW2
XXWA
XXWB
XXWC
XXYC
3
Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm 65 000
260 000
390 000
520 000
780 000
ig és dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
cm3-ig
XXY3;
XXRD;
XXRE;
XXRF;
XXYD;
XXQ3;
XXQD;
XXQE;
XXQF;
XXYE;
XXW3
XXWD
XXWE
XXWF
XXYF

3.

Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3ig és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700
cm3-ig

85 000
Ft/db
XXY4;
XXQ4;
XXW4

340 000
Ft/db
XXRG;
XXQG;
XXWG

510 000
Ft/db
XXRH;
XXQH;
XXWH

680 000
Ft/db
XXRI;
XXQI;
XXWI

1 020 000
Ft/db
XXYG;
XXYH;
XXYI

4.

Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3ig és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000
cm3-ig

135 000
Ft/db
XXY5;
XXQ5;
XXW5

540 000
Ft/db
XXRJ;
XXQJ;
XXWJ

810 000
Ft/db
XXRK;
XXQK;
XXWK

1 080 000
Ft/db
XXRL;
XXQL;
XXWL

1 620 000
Ft/db
XXYJ;
XXYK;
XXYL

5.

Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3ig és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500
cm3-ig

185 000
Ft/db
XXY6;
XXQ6;
XXW6

740 000
Ft/db
XXRM;
XXQM;
XXWM

1 110 000
Ft/db
XXRN;
XXQN;
XXWN

1 480 000
Ft/db
XXRP;
XXQP;
XXWP

2 220 000
Ft/db
XXYM;
XXYN;
XXYP
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6.

Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3ig és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000
cm3-ig

265 000
Ft/db
XXY7
XXQ7;
XXW7

1 060 000
Ft/db
XXRR;
XXQR;
XXWR

1 590 000
Ft/db
XXRS;
XXQS;
XXWS

2 120 000
Ft/db
XXRT;
XXQT;
XXWT

3 180 000
Ft/db
XXYR;
XXYS;
XXYT

7.

Otto-motoros személygépkocsi 2500 cm3 felett
és dízelmotoros személygépkocsi 3000 cm3
felett

400 000
Ft/db
XXY8;
XXQ8;
XXW8

1 600 000
Ft/db
XXRU;
XXQU;
XXWU

2 400 000
Ft/db
XXRV;
XXQV;
XXWV

3 200 000
Ft/db
XXRW;
XXQW;
XXWW

4 800 000
Ft/db
XXYU;
XXYV;
XXYW

8.

A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti
környezetkímélő
személygépkocsi
(környezetvédelmi osztályba sorolása: 5E, 5P,
5N, 5Z)
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti
hibrid (elektromos és Ottó-, vagy elektromos és
dízelmotoros) hajtású, illetőleg a 1-8. pont alá
nem tartozó más személygépkocsi

9.

0 Ft/db XXR2
76 000 Ft/db XXR3

2. Az adó összege motorkerékpárok esetén:
Adókategória
1.

A motorkerékpár műszaki tulajdonságai
80 cm3-ig

2.

81-125 cm3-ig

3.

126-500 cm3-ig

4.

501-900 cm3-ig

5.

901 cm3-től

6.

Elektromos és hibrid meghajtású motorkerékpárok

Adótétel
15 000 Ft/db
XXTA
50 000 Ft/db
XXTB
85 000 Ft/db
XXTC
180 000 Ft/db
XXTD
230 000 Ft/db
XXTE
0 Ft/db
XXTF

A nemzeti kiegészítő kód 1. karaktere: 0
Ha a nemzeti kiegészítő kód 2. karaktere: 6, akkor az általános forgalmi adó 27 % X6XX
Ha a nemzeti kiegészítő kód 2. karaktere: 9, akkor általános forgalmi adó alóli mentesség X9XX
A nemzeti kiegészítő kód 3-4 karaktere a táblázat alapján adókategóriánként és
környezetvédelmi osztályba sorolás szerint változik.
A táblázatban nem szereplő egyéb nemzeti kiegészítő kódok:
•

XXR0: A Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről
szóló 2011. évi XXXIV. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt adóigazgatási eljárásban
megállapított adómentesség.
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•

•
•

XXR7: Áruosztályozási szempontból a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényben
megjelölt vámtarifaszám alá osztályozandó, de a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX.
törvény tárgyi hatálya alá nem tartozó termék.
XXR8: Mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12.§ d) pont).
XXR9: Tárgyi mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12. § a)-e) pontok
alapján).

Az aktuális nemzeti kiegészítő kódokat a NAV egységes vámokmány kitöltéséről kiadott
3008/2016. útmutatója tartalmazza.
A dokumentum elérhető a NAV honlapján:
https://www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok/3008_2016_utmutato_20160707.html?que
ry=Egys%C3%A9ges
Gyártmány: a gépjármű gyártmányának kereskedelmi megnevezése (például: Audi, Skoda,
Suzuki).
Típus: a gépjármű típusának kereskedelmi megnevezése [például: A6 (Audi), Fabia (Skoda),
Swift (Suzuki)].
Motorszám: a gépjármű motorszáma vagy motorkódja.
Alvázszám: a gépjármű alvázszáma.
Motor hengerűrtartalom: a gépjármű motorjának hengerűrtartalma.
Motor hajtóanyag: csak egy mező jelölhető meg! Az „Egyéb” rovatot a hibrid és a tiszta
gázüzemű gépjárműveknél kell választani. A környezetkímélő gépjárműveknél (5E, 5P, 5N, 5Z
környezetvédelmi osztály) a „Kizárólag elektromos úton tölthető” rovatot kell megjelölni.
Környezetvédelmi osztály: a gépjármű környezetvédelmi besorolása a közlekedési hatóság
Jármű Műszaki Adatlapjának V9 „Regisztrációs adó szerinti környezetvédelmi osztályba
sorolás” elnevezésű rovata alapján.
Gyártási év: a gépjármű gyártási éve.
Használtság foka: csak egy rovat jelölhető meg! A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX.
törvény 2. § 4. pontja figyelembevételével kell megállapítani.
Futásteljesítmény/Km óra állása: a gépjármű megtett kilométereinek száma a tulajdonjog
megszerzéséig. (A számlák esetenként tartalmazzák ezt az adatot.)
Új, még forgalomba nem helyezett jármű: a rovatot akkor kell megjelölni, ha a gépjármű
nem volt még forgalomba helyezve.
Külföldi forgalmi rendszám: kizárólag a gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott
gépjárműveknél kell kitölteni.
Első forgalomba helyezés időpontja: a gépjármű első forgalomba helyezésnek időpontját kell
feltüntetni a jármű műszaki adatlap figyelembevételével, év, hónap, nap megadásával! Ha
korábban az „Új, még forgalomba nem helyezett jármű” rovatot kitöltötték, akkor ezt a rovatot
nem kell kitölteni!
Vásárlás/Bérlés időpontja: a tulajdonjog megszerzését igazoló okmány kiállításának dátuma.
Bérleti szerződés esetén annak kelte.
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Bérleti szerződés időtartama: kizárólag a gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott
személygépkocsiknál kell kitölteni.
Számla összege: a számlán kívüli egyéb tulajdonjog megszerzését igazoló okmányon szereplő
összeget és devizanemkódját is fel kell tüntetni!
Feladó ország kódja: azt az ország kódot kell itt feltüntetni, amelyik országból a gépjárművet
ténylegesen behozták (például, ha egy Japánban gyártott Honda gépjárművet hoznak be
Olaszországból, akkor a feladó ország Olaszország lesz).
Előzőleg befizetett regisztrációs adó összege: gépjármű átalakítása esetén kell csak kitölteni,
ha ezt az adatot az adóalany ismeri.
(B) Rész (Benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek):
Az adóalanynak a listából kell kiválasztania a benyújtandó okmányokat, igazolásokat és
engedélyeket.
•

Használt és új gépjárműnél kötelező benyújtani:
o jármű műszaki adatlap és a tulajdonjogot igazoló okmány, például számla,
adásvételi szerződés, ajándékozói okirat, stb.

•

Új, még forgalomba nem helyezett gépjárműnél kötelező benyújtani:
o jármű műszaki adatlap vagy megfelelőségi nyilatkozat és a tulajdonjogot igazoló
okmány.

Gazdálkodó szervezetek az okmányokat elektronikusan nyújthatják be.
Ha az adóalany nem személyesen jár el, akkor meghatalmazás vagy megbízás benyújtása
is kötelező!
A jármű műszaki adatlapot, a megfelelőségi nyilatkozatot és a tulajdonjogot igazoló okmányt
természetes személyek papíron kezdeményezett regisztrációs adóeljárásában minden esetben
eredetben is be kell mutatni a vámhatóságnál!
Bérlő neve: gépjárműflotta-üzemeltető bérbe adott személygépkocsijának regisztrációs
adóeljárás alá vonásakor kell kitölteni. Itt a belföldi illetőségű bérlő adatait kell feltüntetni. A
bérlő azonosítási adatainak kitöltési szabályai megegyeznek a főlap (B) rész kitöltési
szabályaival.
(C) Rész (Hitelesítés és kérelem):
Az adóalany ebben a részben arról nyilatkozik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
és kéri a regisztrációs adó kivetését.
Hely: Az adatlap kitöltésének helye.
Dátum: Az adatlap készítésének dátuma év (YYYY), hónap (MM), nap (DD).
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Aláírás: A bejelentést végző személy aláírása. Természetes személyeknél a papíralapú
nyomtatványon kért regisztrációs adóeljárásban a nyomtatványt a kitöltés és a kinyomtatás után
aláírással kell hitelesíteni.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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