
Tájékoztató a települési önkormányzatok által 2020. évben beszedett 

gépjárműadó könyvelésével és átutalásával kapcsolatos szabályainak 

változásáról 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 

szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a a 

Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett 

gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt 

gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg.  

A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek 

után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. 

(A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó 

bevétel 100%-a változatlanul az önkormányzat költségvetését illeti meg.) 

Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett 

gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg. A 2020. évben beszedett 

gépjárműadónak kell tekinteni a közhiteles adónyilvántartásban ekként nyilvántartott, 

véglegessé vált adómegállapításról rendelkező hatósági határozaton alapuló, 2020. év során 

bármely módon (pl. önkéntes jogkövetés, végrehajtás, részletfizetés, stb.) befolyt összeget, 

amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értemében nem minősül téves 

adószámlára fizetett adónak vagy téves befizetésnek. Ilyennek minősül tehát valamennyi, az 

önkormányzati adóhatóság gépjárműadó fizetési számláján 2020. év során jóváírt befizetés 

összege függetlenül attól, hogy mely időszak adókötelezettségének teljesítésére fizették azt 

be. Például a korábbi évekre megállapított adókötelezettség késedelmes vagy végrehajtási 

eljárás során, 2020. évben történő rendezése, vagy a korábbi években az adóalany részére 

engedélyezett fizetési halasztás vagy részletfizetés alapján 2020. évben befolyt gépjárműadó 

összege is 2020. évben beszedett adónak minősül. 

A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Korm. rendelet (1) bekezdés szerinti 

gépjárműadónak az e rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, 

de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megjelölt fizetési számlára még el 

nem utalt összegét a hatálybalépését követő 10 napon belül kell (tehát 2020. április 17-éig) a 

központi költségvetés javára teljesíteni.  Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdése a „2020. évben” fordulatot rögzíti – ami alatt a teljes 2020. naptári évet kell érteni 

– e rendelkezést alkalmazni kell a települési önkormányzat által 2020. április 6-áig beszedett 

gépjárműadó azon részére (részeire) is, amely a megosztási szabályok alapján nem került 

elutalásra a központi költségvetés javára [a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 40%-

ra]. 

A 2020. év áprilisában, majd ezt követő hónapokban beszedett gépjárműadó bevételek 

központi költségvetés javára történő befizetését az általános szabályok szerint, azaz az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

145. § (8) bekezdésében foglaltak alapján havonta, a – beszedéssel érintett – tárgyhónapot 

követő hónap 10. napjáig kell a Kincstár által megjelölt fizetési számlára átutalni. 



A Korm. rendelet 4. §-ának előírásait annak hatálybalépésével egyidejűleg szükséges 

átvezetni a települési önkormányzat számviteli és analitikus nyilvántartásán is. Ennek 

keretében a B354. Gépjárműadók rovaton addig kimutatott tételeket – az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 54/A. § (1) 

bekezdésének megfelelően – át kell vezetni pénzforgalom nélküli elszámolással az Áhsz. 

48. § (10) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség jellegű sajátos elszámolások közé (3673. 

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlára). 

A helyesbítés számviteli elszámolást az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb 

gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 

1. melléklet, XI. Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, A) A beszedő 

szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 1-4. pontjában leírt tételek 

ellentettjével kell elvégezni, azzal a különbséggel, hogy a 4. pontban a 33. Forintszámlák és 

devizaszámlák könyvviteli számla helyett a 3673. Más szervezetet megillető bevételek 

elszámolása könyvviteli számlát kell alkalmazni. Az előbbi helyesbítés miatt a települési 

önkormányzatnak az I-III. havi költségvetési jelentés adatszolgáltatások tekintetében nem 

keletkezik újbóli beadási kötelezettsége. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Korm. 

rendelet 4. §-ával összefüggésben az önkormányzat könyveiben a települési önkormányzatot 

nem megillető gépjárműadóval kapcsolatos gazdasági események nyilvántartása – hasonlóan 

a korábbi 60%-os arányú részhez – csak a részletező analitika szintjén történhet. Ezzel 

kapcsolatosan az önkormányzat szabályzatait is át kell tekinteni és azok módosítására a 

szükséges lépéseket javasoljuk megtenni. 

A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti befizetés és a Korm. rendelet hatályba lépését 

követően megállapított és beszedett gépjárműadó 100 %-ának könyvelésekor az 

államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet, XI. Közhatalmi bevételekkel 

kapcsolatos elszámolások fejezet, C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi 

bevételek elszámolása cím szerint kell eljárni. 


