Segédanyag regisztrációs adó kiszámításához

A közúti járművek forgalomba helyezésekor fizetendő regisztrációs adó mértékét a
regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény állapítja meg. A törvény szerint:
„Eljárási és adó-megállapítási szabályok
9. § (1) Az adót a vámhatóság állapítja meg (kivetéses adózás).
(3) Import esetén az adót a vámhatóság a vámeljárás során állapítja meg.
Környezetvédelmi osztályba sorolás
15. § A környezetvédelmi osztályba sorolás a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. fejezetének
2007. február 5. napján hatályos állapota szerint történik.
Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez
I.

rész

Adótételek az egyes adókategóriákban
1. Adótételek személygépkocsik esetén

Adókategóri
a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

A személygépkocsi műszaki tulajdonságai

Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig
és dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3-ig
és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3-ig
és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3-ig
és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig
és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig
és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és
dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú
mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi
osztályba tartozó elektromos meghajtású, illetőleg
hybrid (elektromos és Otto-, vagy elektromos és
dízelmotoros) hajtású személygépkocsi
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú
mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi
osztályba tartozó, a 9. pont alá nem tartozó egyéb
személygépkocsi

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]
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2. Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória
1.
2.
3.
4.
5.

A motorkerékpár műszaki tulajdonságai

Adótétel
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A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi
osztályba sorolási adatait a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja
meg, és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú
melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti.

II. rész
Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam
figyelembevételével
Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg. A
számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül. E melléklet alkalmazásában forgalomba
helyezés alatt a közlekedési hatóság által lefolytatott eljárásban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlap 42.
számú rovatban rögzített első forgalomba helyezés időpontja, illetve ennek hiányában a B nemzetközi kóddal
jelölt 43. számú rovatban rögzített első hazai nyilvántartásba vétel időpontja értendő. Amennyiben egyik
rovatban sem található adat, úgy a gépjármű esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e
melléklet II. részében található előírások figyelembevétele nélkül alkalmazandók.
I.
A gépjármű forgalomba helyezésétől az adóigazgatási
eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma
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II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke
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F = A x (1 - K - k x t/T)
F= fizetendő adó;
A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának,
hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett összeg);
K = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű forgalomba
helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti
időszakra vonatkozik;
k = A gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam utolsó időszakára irányadó, a táblázat II.
oszlopában meghatározott mérték csökkentve a „K” mértékével;
T = Az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott
időtartamon belüli hónapok száma;
t = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a „K” adócsökkentő mértékhez
tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felső korlátként megállapított hónapok számával.”

A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.)
KöHÉM rendelet 5. számú melléklete alapján:
A gépjármű kipufogógázának szennyezőanyag-tartalmát meghatározó konstrukciós jellemzők és a rendelet
függelékeinek mellékleteiben meghatározott szennyezőanyag kibocsátási követelmények teljesítése alapján a
gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása a következő táblázat alapján történik.
A környezetvédelmi
osztály jelzés
A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző
(kód)
0
- katalizátor nélküli, Otto-motoros,
- a jóváhagyási előírások szerint nem minősített Dízel-motoros,
- ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott
Dízel-motoros;
1
- katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros;
2
- katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros [kivéve a 4. osztályba sorolt
ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet]1;
3
- az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel
ellátott,
Dízel-motoros;
4
- az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott katalizátoros, szabályozott keverékképzésű - Otto-motoros1,
- az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02
előírások (EURO-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros;
5
- tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg
- hibrid (a gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy Dízel-motorral is
ellátott)
hajtású(9);
6
- katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás
A. szintje2 szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-III);
7
- az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A)2, illetőleg a 49.03 előírás I.
jóváhagyás3 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros (EURO-III);
8
- az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A)2, vagy 49.03 előírás I. jóváhagyás3
és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros
(EURO-III);
9
- katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás
B. szintje4 szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-IV.);
10
- az ENSZ-EGB 83.05 előírás C jóváhagyás (B)4 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási
jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-IV.);

11
12
13
14
15

- az ENSZ-EGB 49.03 előírás II jóváhagyás5 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel,
OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-IV.);
- az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás6 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel,
OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-V.);
- az ENSZ-EGB 49.03 előírás IV jóváhagyás7 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel,
OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EEV)8
- a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi
rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott
légszennyezésű gépkocsi (Euro 5.) (10)
- a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi
rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott
légszennyezésű gépkocsi (Euro 6.)(11)

1 Az 1996. január 1. napját követően az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
újként forgalomba helyezett katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros gépkocsit az ENSZ-EGB
83.02/B. jelű jóváhagyási jellel ellátottnak kell tekinteni és a forgalomba helyezés engedélyezésekor, illetőleg a
gépkocsi üzemben tartójának kérelmére a 4. környezetvédelmi osztályba kell besorolni/átsorolni.
2 Az MR. A. Függelék A/2. melléklet I. rész 5.3.1.4. pont táblázatának „A” jelzésű sorában, illetőleg az
ENSZ-EGB 83.05 előírás 5.3.1. szakasz szerinti I típusú vizsgálat során az 5.3.1.4. pont táblázatának „A” jelzésű
sorában meghatározott határértékek szerinti jóváhagyás (RI).
3 Az MR. A. Függelék A/41. melléklet II. fejezet 6.2.1. pont táblázatának „A” jelzésű sorában, illetőleg az
ENSZ-EGB 49.03 előírás 5. szakasz 5.2.1. pont táblázata(i) „A” jelzésű sorában meghatározott határértékek
szerinti jóváhagyás (RI).
4 Az MR. A. Függelék A/2. melléklet I. rész 5.3.1.4. pont táblázatának „B” jelzésű sorában, illetőleg az
ENSZ-EGB 83.05 előírás 5.3.1. szakasz szerinti I típusú vizsgálat során az 5.3.1.4. pont táblázatának „B” jelzésű
sorában meghatározott határértékek szerinti jóváhagyás (RII).
5 Az MR. A. Függelék A/41. melléklet II. fejezet 6.2.1. pont táblázatának „B1” jelzésű sorában, illetőleg az
ENSZ-EGB 49.03 előírás 5. szakasz 5.2.1. pont táblázata(i) „B1” jelzésű sorában meghatározott határértékek
szerinti jóváhagyás (RII).
6 Az MR. A. Függelék A/41. melléklet II. fejezet 6.2.1. pont táblázatának „B2” jelzésű sorában, illetőleg az
ENSZ-EGB 49.03 előírás 5. szakasz 5.2.1. pont táblázata(i) „B2” jelzésű sorában meghatározott határértékek
szerinti jóváhagyás (RIII).
7 Az MR. A. Függelék A/41. melléklet II. fejezet 6.2.1. pont táblázatának „C” jelzésű sorában, illetőleg az
ENSZ-EGB 49.03 előírás 5. szakasz 5.2.1. pont táblázata(i) „C” jelzésű sorában meghatározott határértékek
szerinti jóváhagyás (RIV).
8 EEV: fokozottan környezetkímélő jármű.
9 A hibrid hajtású gépjárművet az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb - a belsőégésű motorja által
meghatározott - környezetvédelmi osztályba kell besorolni, amennyiben a meghajtó belsőégésű motor legalább
Euro-III. jóváhagyású.
10 Az Euro 5. kibocsátási határértéket a 692/2008/EK bizottsági rendelet XVII. mellékletével (2008.07.28.
HL199 p130) módosított, a könnyű személy- gépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás
tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk el- érhetőségéről szóló
715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. táblázata határozza meg.
11 Az Euro 6. kibocsátási határértéket a 692/2008/EK bizottsági rendelet XVII. mellékletével (2008.07.28.
HL199 p130) módosított, a könnyű személy- gépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás
tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási-és karbantartási információk el- érhetőségéről szóló
715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 2. táblázata határozza meg.

