Tájékoztató a regisztrációs adóigazgatási eljárásról

Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk, hogy a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega
tv.) rendelkezései alapján adót kell fizetni a Magyarország területén forgalomba helyezendő
személygépkocsi és lakóautó, valamint motorkerékpár után, továbbá a gépjárműflottaüzemeltető személygépkocsijának belföldi illetőségű személy részére történő bérbeadása
esetén.1
Az adó összegének meghatározása (a Rega tv. szerinti adótételeken túl) a gépjármű
forgalomba helyezésétől számított időtartam figyelembevételével (avultatás) történik. Az
avultatás lényege, hogy a gépjármű első forgalomba helyezéstől eltelt idő függvényében
csökken az adó mértéke.
Az alábbi linken található kalkulátorral könnyen kiszámítható a fizetendő regisztrációs adó:
http://kalkulatorlap.hu/regisztracios_ado_kalkulator.html
A gépjármű forgalomba helyezés előtti vizsgálata, az adó megállapítása, forgalomba
helyezés
A gépjármű forgalomba helyezés előtti vizsgálata
A gépjárművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatát az illetékes megyei (fővárosi)
kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei végzik.
Belföldi üzemben tartás céljából csak olyan típusú jármű hozható be külföldről, amelyre a
közlekedési hatóság2 – típusjóváhagyás keretében típusvizsgálat alapján, illetőleg a külföldön
kiadott típusjóváhagyó okmány honosításával – típusbizonyítványt adott ki.3
A típusvizsgálat során a közlekedési hatóság ellenőrzi, hogy a járműtípus megfelel-e a
jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és
munkavédelmi követelményeknek.
A gépjármű a Rega tv. szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és
környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés
engedélyezésének eljárásában (forgalomba helyezés előtti vizsgálat) állapítja meg, és a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú
melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti.
A közlekedési felügyeletek elérhetőségétől és vizsgálati díjakról a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Közlekedési Hatóság weboldalán lehet tájékozódni. (https://www.nkh.gov.hu/ahatosagrol)
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Az adó megállapítása
A Rega tv.-ben meghatározott adóztatási feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági
jogkörben illetékes vámszervek a megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságok, illetve – azon
kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye
közigazgatási területén található – a Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága.4
Az adó- és vámigazgatóságok elérhetőségei a http://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok
honlapon megtalálhatóak.
A regisztrációs adóigazgatási eljárás kérelemre (Regisztrációs Adó Adatlap benyújtásával)5
induló eljárás, és az adót a vámhatóság határozattal állapítja meg. Az eljárás papír alapon és
elektronikusan is kezdeményezhető. Elektronikusan az ügyfélkapu igénybevételével, illetve a
vámhatóság által üzemeltetett informatikai rendszer igénybevételével lehet az eljárást
kezdeményezni.
A gépjármű forgalomba helyezése
A gépjárművek forgalomba helyezését fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodák végzik.
A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha – egyéb feltételek teljesítése mellett – a Rega
tv. hatálya alá tartozó járművek esetén az adó megfizetése megtörtént, amelyet az
okmányiroda külön ellenőriz.6
A gépjármű forgalomba helyezéséről bővebb információk megtalálhatóak a
Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
weboldalán. (http://www.kekkh.gov.hu/hu/)
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