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Tájékoztató
Gépjárműadóval kapcsolatos változásokról
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021.
január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az
önkormányzati adóhatóságoktól, az önkormányzatnál ezzel kapcsolatban ügyintézés nem indítható.
2021. évtől kezdődő adóévekben az adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell
megfizetni, az általuk kibocsátott határozat alapján.
Kérjük, hogy az önkormányzat számlájára 2021. évtől keletkezett adókötelezettséget ne
fizessenek be! Amennyiben pénzintézetnek adott megbízásaikat (pl. állandó átutalási megbízás)
még nem vonták vissza, úgy mielőbb szíveskedjenek visszavonni, 2021. évi kötelezettséget már ne
utaljanak át az önkormányzati adószámlára.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2020. december 31-ig keletkezett adófizetési kötelezettségüknek
viszont az önkormányzat felé kell eleget tenniük! Az esetlegesen fennálló hátralékok befizetését
is az önkormányzat felé kell teljesíteni! 2020. december 31-ig terjedő időszakra az adóhatósági
feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
A gépjárműadó beszedésével kapcsolatos változás miatt a gépjármű tulajdonosoknak,
üzembentartóknak plusz teendője nem lesz. A NAV által kibocsátott határozat alapján kell majd az
adót befizetniük. 2021. évben az I. félévi adó befizetési határideje március 15-e helyett április 15.
lesz.
Továbbra sem kell bejelenteni az adóhatóság felé (de okmányirodában/kormányablakban igen!) a
gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását, elidegenítését. Az adót a NAV veti ki központi
adatszolgáltatás alapján.
Gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, gépjárműadóval
kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor, annak megszűnésekor, valamint adófizetési
kötelezettség szünetelésekor a GJADO jelű adatlapot kell benyújtani az állami adóhatósághoz. Az
adatlap elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő
Keretprogramban (ÁNYK), melyet papíron és elektronikusan (ügyfélkapus regisztráció szükséges
hozzá) is be lehet nyújtani a NAV-hoz. Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes
adóhatósághoz kell benyújtani. Üres nyomtatvány az ÁNYK programból is kinyomtatható vagy a
NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.
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