
Visszterhes vagyonátruházási illeték

Gépjármű  tulajdonjogának  megszerzése  esetén  az  illeték  mértékét  a  gépjármű
hajtómotorjának  hatósági  nyilvántartásban  (járműnyilvántartás)  feltüntetett  –  kilowattban
(kW)  kifejezett  –  teljesítménye,  és  a  jármű  gyártásától  számított  kora  alapján  kell
meghatározni az alábbiak alapján:

Hajtómotor teljesítménye (kW) A jármű gyártástól számított kora

 0 – 3 év 4 – 8 év 8 év felett

0 – 40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW

41 – 80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW

81 – 120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW

120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

Pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke: 
- 2 500 kg megengedett legnagyobb össztömegig 9 000 Ft
- 2 500 kg feletti megengedett legnagyobb össztömeg felett: 22 000 Ft

Ha gazdálkodó szervezet a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató
és tehergépjármű,  vagy pótkocsi tulajdonjogát  szerzi  meg,  akkor  mentesül  a  visszterhes
vagyonátruházási illeték megfizetése alól. 

Ez a szabály üzembentartói jog megszerzése esetén is alkalmazható. 

Amennyiben  gépjármű,  pótkocsi  tulajdonjogának  megszerzésével  egyidejűleg  (azonos
napon)  haszonélvezeti,  használati  vagy  üzembentartói  jog  (vagyoni  értékű jog)  alapítása
történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti,
illetve  üzembentartói  jog  jogosítottja  szerzi  meg, a  tulajdonos  által  fizetendő  illeték  a
visszterhes vagyonátruházási / ajándékozási illeték 75%-a.

Az  üzembentartó  által fizetendő  illeték,  ha  visszterhesen  történt  a  vagyoni  értékű  jog
megszerzése, a visszterhes vagyonátruházási illeték 25%-a.

Ajándékozással  megvalósuló  tulajdonszerzés  esetén  az  illeték  mértéke  a  gépjármű
visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese, amennyiben illetékmentességi ok nem
áll fenn.

A  járműkereskedelemi  tevékenységet  végző  vállalkozásoknak  a  gépjármű  visszterhes
vagyonátruházási illetékmentességüket az állami adóhatóság határozatával kell igazolniuk.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga,  illetve gépjárműre,  pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti,
használati  jog  meghatározott  hányadának  megszerzése  esetén  a  megszerzett  hányadra
arányosan eső illetéket kell fizetni.

Illetékmentességi okok magánszemélyek esetén:



Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

- a gépjárműadóról szóló törvény szerinti  környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának,
valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;

- egyenes ági  rokonok (ideértve  az  örökbefogadáson alapuló  rokoni  kapcsolatot  is)
egymás  közötti  vagyonátruházásából  származó  vagyonszerzés:  tulajdonjog  vagy
vagyoni értékű jog szerzése,

- házastársak  egymás  közötti  vagyonátruházásából  származó  vagyonszerzés:
tulajdonjog vagy vagyoni értékű jog szerzése,

- házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés: tulajdonjog
vagy vagyoni értékű jog szerzése

- az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék, 
- az üzembentartói jogot ajándékozó testvére által megszerzett ajándék.

Egyenes ági rokonság igazolása eredeti születési anyakönyvi kivonattal történhet. Házasság
fennállásának  igazolása  történhet  a  házassági  anyakönyvi  kivonattal  és  a  felek  közös,
egybehangzó nyilatkozatával, mely szerint a házasságuk a vagyonszerzés napján fennállt.
Házastársi vagyonközösség megszűnésének igazolása történhet jogerős bírósági okirattal.
Testvérek igazolása eredeti születési anyakönyvi kivonattal történhet.

Okmányok illetékmentessége:

- illetékmentes  a  kizárólag  a  családi  állapot  változásából  (házasságkötésből)  eredő
névváltozás miatti okmánycsere.

- illetékmentes  az  eltulajdonított  okmányok  cseréjével  kapcsolatos  eljárás.  Ez  csak
abban  az  esetben  lehetséges,  ha  az  okmányok  (forgalmi  engedély,  törzskönyv)
eltulajdonítása a rendőrhatóságnál bejelentésre került – erről okirat kerül kiállításra –
és a pótlandó okmányok vonatkozásában adatváltozás nem történt.


