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Gépjárműadó mentességi szabályok súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő adóalany esetében
2017. január 1. napjától a gépjárműadó törvény szerinti adómentességre jogosultak köre kibővült.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 5. § f) pontja értelmében
„mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a
súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany)
egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxiszolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után
legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig.”
A fentiek értelmében 2017. január 1.-jétől adómentesség illeti meg az egyéb fogyatékossággal élő
személyeket (pl.: autista, látás-, hallássérült). Ezen felül a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos mozgáskorlátozott,
egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, illetve nem
kiskorú.
A Gjt. 18. § 12. pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő
személy fogalmát, mely szerint 2017. január 1. napjától „súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja
szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül,
és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági
határozat másolatával igazolja.”
A 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2. §. a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy
• az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi
fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és
halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
•

az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban:
Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszeri fogyatékosságban
szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a
többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság,

•

a Korm. rendelet a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerinti a közlekedőképességében
súlyosan akadályozott személy;

Közlekedőképességében súlyosan akadályozott az a személy, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról
szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti
a) mozgásszervi részkárosodása,
b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,
c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,
d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy

1

e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)-d) pont szerinti két részkárosodása
együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint
legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

A 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2. §. h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élő személy
• az a személy, aki a fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja
alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f)
vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága
mozgásszervi fogyatékosság,
• az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1.
mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel
„1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel
szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei
közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M”
betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.
A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve az egyéb fogyatékosság tényének igazolásához - a
gépjárműadó-mentesség/kedvezmény megállapítása céljából – az alábbi szakhatósági igazolásokra van
szükség:
•

a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről
kiadott, a közlekedőképességben súlyosan akadályozottságot igazoló hatályos szakvélemény
másolata,

•

a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló
hatósági határozat és a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás,
szakvélemény másolat vagy
a Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolat.

•

Amennyiben az adóalany nem rendelkezik a felsorolt okiratokkal, úgy a rendelkezésére álló orvosi
dokumentumokkal a gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásához – 102/2011. (VI.29.)
Korm. rendelet 8/B. § a) pontja alapján - 2017. január 1. napjától a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal 203. számú irodájában kérelmezheti a közlekedőképesség minősítéséről szóló vizsgálatot.
Ebben az esetben – a szakértői szerv megkeresését követően – az általa kiadott szakvélemény-másolat feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves
időtartamra megállapítja - szolgál alapul a gépjárműadó alóli mentesség megállapíthatóságához.
A korábbi eljárásnak megfelelően - a Gjt. 4. § (1) bekezdése alapján - az adóalany a személyi
körülményeiben bekövetkezett (mint adókötelezettségre kiható) változást – pl. súlyos
mozgáskorlátozottság vagy az egyéb fogyatékosság állapotának beálltát, az ilyen – nem végleges állapot megszűnését -, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles adatbejelentés útján
bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. A gépjárműadó-mentesség/kedvezmény az adóalanyt,
illetve közeli hozzátartozóját az igazolás (szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági határozat)
kiadását
követő
hónap
első
napjától
illeti
meg.
Az
adatbejelentés
letölthető
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlap adóügyek – gépjárműadó menüpontban.
2018. január 1.-jétől a gépjárműadó alóli teljes mentességről az adóhatóság nem hoz határozatot.
A gépjárműadó-mentességgel kapcsolatos bármely kérdésével, problémájával szíveskedjen az
ügyintézőhöz fordulni. Polgármesteri Hivatal 203. iroda, telefon: 49/548-025
Tiszaújváros, 2018.február
Polgármesteri Hivatal
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