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Kinek kell fizetnie, kinek nem?

Csaknem kétszeresére nő a cégautóadó. Kinek kell fizetnie,
kinek nem?
A kormány extraprofit adókról szóló rendelete zsebbevágó meglepetéssel szolgál a céges személygépkocsi
tulajdonosoknak: a második félévben csaknem kétszeresére emelkedik a cégautóadó.

Az extraprofit adókról szóló197/2022. kormányrendelet 6. §-a szerint 2022. július 1. és 2022. december 31. között – a
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/E §-ától eltérően – a cégautóadó havi mértéke
személygépkocsinként, a személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján a
cégautóadó mértéke a következő:

A gépjármű hajtómotorjának Környezetvédelmi osztályjelzés

teljesítménye (kW) 0–4 osztályjelzések
esetén

6–10 osztályjelzések
esetén

5; és 14–15 osztályjelzések
esetén

0–50 30 500 Ft 16 000 Ft 14 000 Ft

51–90 41 000 Ft 20 000 Ft 16 000 Ft

91–120 61 000 Ft 41 000 Ft 20 000 Ft

120 felett 81 000 Ft 61 000 Ft 41 000 Ft

Összehasonlításul a jelenlegi adótétek:

A gépjármű hajtómotorjának Környezetvédelmi osztályjelzés

teljesítménye (kW) 0–4 osztályjelzések
esetén

6–10 osztályjelzések
esetén

5; és 14–15 osztályjelzések
esetén

0–50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft

51–90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft

91–120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft

120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft

Cégautóadót– bizonyos kivételekkel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) szerinti
személygépkocsi után kell fizetni

♦ minden esetben a cég/szervezet (nem magánszemély) tulajdonában álló vagy általa pénzügyi lízingbe vett
személygépkocsi után,
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♦ a magánszemély tulajdonában álló vagy általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi után akkor, ha annak
használatára tekintettel magánszemély az szja-törvény szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési
leírást számolt el, vagy cég/szervezet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Szt.) költséget, ráfordítást számolt el
[Gjt. 17/A § (1) bekezdés].

Az adókötelezettség szempontjából közömbös, hogy a személygépkocsit külföldön vagy belföldön vették nyilvántartásba,
mert a cégautóadó a külföldi rendszámmal ellátott személygépkocsira is vonatkozik, ha a személygépkocsi után költséget
számoltak el. [Gjt. 17/A § (1) bekezdés].

Nem kell cégautóadót fizetni a környezetkímélő gépkocsi után. Környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a 6/1990.
KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül, azaz az
elektromos (hibrid) gépkocsi, és a nulla emissziós gépkocsi.

Nem adóköteles továbbá a magánszemély tulajdonában álló (általa pénzügyi lízingbe vett) személygépkocsi,

♦ ha a használatával összefüggésben a használó – költségei ellentételezésére – kizárólag kiküldetési rendelvény alapján,
illetve munkába járásra tekintettel az szja-törvény 7. § (1) bekezdés r) pontja és 25. § (2) bekezdés b) pontja szerint
jövedelemnek nem számító költségtérítést kap,

♦ ha a használó egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként átalányadózást alkalmaz, vagy útnyilvántartás
helyett az adóév egészében (az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül) havi 500 kilométer üzleti
futásteljesítményt, norma szerinti üzemanyag-felhasználást, NAV által közzétett üzemanyagárat és kilométerenként 15 forint
általános személygépkocsi normaköltséget számol el,

♦ ha a használó fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást, vagy egyéni vállalkozóként a kisadózó
vállalkozások tételes adója (kata) szerinti adózást alkalmaz,

♦ ha a magánszemély járművezető-oktatóként az oktatási célú használata miatt a 124/1994. kormányrendelet szerinti
költséget számol el,

feltéve, hogy egyébként a személygépkocsi után költséget, ráfordítást senki sem számolt el.

Továbbá mentes a cégautóadó alól [Gjt. 17/D §]:

– a megkülönböztető jelzést adó készülékkel jogszabály előírásainak megfelelően felszerelt személygépkocsi,

– amelyet az egyházi jogi személy elsődlegesen vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenysége
ellátásához üzemeltet,

– a kizárólag halottszállításra szolgáló személygépkocsi.

– a kizárólag az egészségbiztosítási szerv által jogszabály alapján finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi
tevékenység ellátása érdekében üzemeltett személygépkocsi,

– amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek
segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, nonprofit gazdasági társaság kizárólag – a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti – súlyosan fogyatékos
magánszemély(ek), vagy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos
vagy autista magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, gazdálkodásából – az
összes körülmény figyelembevételével – egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél
érdekében történik,

– amelyet kizárólag az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése vagy 16. §–a
szerinti tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag
betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi
alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek,
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– a személygépkocsi-kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó személy vagy szervezet által – kizárólag
továbbértékesítési céllal – beszerzett személygépkocsi,

– amely külön jogszabály szerint haditechnikai terméknek minősül, és amelyet a Magyar Honvédség Magyarország
függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak
védelme érdekében üzemeltet,

– amely törvényes öröklés eredményeként a magyar állam tulajdonában áll, azon hónap utolsó napjáig, melyben a
személygépkocsi vagyonkezelői vagy használati jogát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. más személynek vagy
szervezetnek nem adja át.
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