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2011 . . . . évi törvény

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII . törvény módosításáról

1 . §

A gépjárműadóról szóló 1991 . évi LXXXII. törvény 5. §-a az alábbiak szerint módosul :

[Adómentesség)

„5. § Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv,
b) a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a
tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett ,
c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti
nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közút i
tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak
nyilatkoznia kell ,
d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben,
illetve a műszaki mentésben ,
fi a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozot t
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a
nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt : mentességre
jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként
üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig . Ha a mentességre jogosult
adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után i s
fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után
jár,
g) a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi ,
h) az egészségügyi szolgáltató által a szolgáltatás céljából használt gépjárm ű, ha az adóalany
egészségügyi szolgáltató a tárgyévet megel őző évben elért Számviteli törvény szerinti nettó
árbevételének legalább 75%-a a központi költségvetésből vagy az Egészségügyi Alapbó l
finanszírozott egészségügyi szolgáltatásból származott .
i)
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság
biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felel ős miniszter állásfoglalása az
irányadó,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerz ődés tagállamainak és a
Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres er ő i, és e
fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában áll ó
nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lév ő és polgári állományú személye k
tulajdonában lévő gépjármű .”

2 . §

E törvény 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012 . január 2-án hatályát veszti .



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A központi költségvetésből, illetve az Egészségügyi Alapból meghatározott egészségügy i
célra az egészségügyi szolgáltatók részére juttatott finanszírozás terhére megvalósul ó
egészségügyi szolgáltatás keretében használt gépjármű megadóztatása indokolatlan,
hasonlóan más, a törvény alapján már mentességet élvező , közcélra használt gépjárművek
esetéhez .

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok érdekében a helyi adókról szól ó
1990. évi C. törvény ezen paragrafusának módosítása szükséges.

A 2. §-hoz

A törvénymódosítás hatályba lépése 2012 . január 1 . napján következzen be, mivel ezáltal a
jogalkotási törvény szabályaival összhangban a törvény a jogalkalmazásra való felkészülésr e
kellő időt biztosít. A módosítás - a hatályba lépést és az alapjogszabályba történ ő beépülését
követő napon - saját maga deregulációját irányozza elő .
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KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdés d) pontja alapján – benyújtom A
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII . törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatolom .
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