Az ügyfelek gépjárművek eladásával kapcsolatos teendői a vonatkozó jogszabályi
előírások alapján
Tisztelt Ügyfeleink!
A gépjárműadó tekintetében a „fő jogszabály” a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
de a gépkocsi-eladásokkal kapcsolatos intézkedésekre más jogszabályok - a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet és a
járművek tulajdonosainak, üzembentartóinak változását igazoló okiratokkal kapcsolatos 304/2009.
(XII. 22.) Korm. rendelet - is tartalmaznak rendelkezéseket.
A gépjárművek eladásával kapcsolatos intézkedések pontos ismerete céljából a legfontosabb
tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:
A gépjármű eladója a jogügyletet köteles bejelenteni akként, hogy az adásvételi szerződés
megkötésétől (dátumától) számított 5 napon belül a szerződés eredeti példányát el kell juttatnia az
Okmányirodához (ez történhet postai úton - ez esetben a későbbi bizonyíthatóság érdekében az
ajánlott küldeményként történő továbbítást javasoljuk - vagy előre egyeztetett időben személyesen az
Okmányirodában). A gépkocsi eladásával kapcsolatban ezen túlmenően az ügyfélnek a Polgármesteri
Hivatal Adóosztályán teendője nincs, az adóhatóság a szükséges adatokat, információkat a központi
gépjármű-nyilvántartásból kapja meg. (a Gödi Okmányiroda elérhetősége természetesen megtalálható
a településünk honlapján.)
Az eladás bejelentésének megtétele rendkívül fontos a következők miatt is:
Amíg az eladó „nevén van” a gépjármű, az azzal esetlegesen elkövetett jogellenes használat miatt
ellene indulhat eljárás és akkor, ha vevő az adásvétel évében nem „íratja át” a gépkocsit az eladó
pedig elmulasztja bejelenteni az eladást, a központi nyilvántartásban a következő év elején a
gépjármű az eladó nevén „marad” és a gépjárműadó-fizetési kötelezettség abban az évben is őt
fogja terhelni. Mindezek miatt a gépjárművek év végi eladásakor az eladónak - még akkor is ha
az adott évből 5 napnál kevesebb van hátra – a következő évi adóztatástól történő „biztos
szabadulás” céljából az eladást feltétlenül indokolt az eladás évének utolsó napjáig bejelentenie az
Okmányirodánál.
Az eladó eladott gépkocsi utáni adófizetési kötelezettsége egyébként - a vonatkozó törvényi
előírás szerint - nem az eladás dátumát követő hónap, hanem az eladás időpontját követő év
első napjától szűnik meg (feltéve, hogy vevő addig átíratta a gépjárművet vagy ennek hiányában
eladó – az előzőekben leírtak szerint – bejelentette az eladást), ezért nincs lehetőség arra, hogy az
önkormányzati adóhatóság az eladás napját követő, adott évből hátralévő időszaknak megfelelő
adóösszeget törölje (jóváírja).
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