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TÁJÉKOZTATÁS  

A GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS ADÓHATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK 

VÁLTOZÁSAIRÓL 

 

 

Tisztelt Adózók! 

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény értelmében 2021. január 1. 

napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és 

vámhatóság (NAV) látja el.  

 

2021. év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális 

fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak 

értesítést a NAV-tól, akiknél valamilyen változás történt (pl. nőtt a személygépkocsi életkora, és 

emiatt a gépjárműadó összege csökkent). A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a 

második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi 

számlára. 

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-

ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, 

végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) továbbra is 

Hövej Község Önkormányzatának Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel. Az önkormányzati 

adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való 

kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt 

meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. 

 

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati 

adóhatóság számlájára (gépjárműadó számla: 58900040-11014935) kell megfizetni. 

 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a 

változásokról adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. 

 

Az önkormányzati adóhatóság a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű 

forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, 

valamint a mentesség jogcíméről 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott az állami adó- és 

vámhatóság számára, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük, azt az 

önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az 

adó kivetésénél.  

 

2021. január 1-jét követően új mentességekről vagy adókedvezményekről kizárólag az adózó 

bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége 
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csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a 

mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg. A mentességet, a szüneteltetést és az 

adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó 

mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet 

bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) 

küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi 

ügyfélszolgálatain. Az ezzel kapcsolatos további információk az állami adó- és vámhatóság 

hivatalos honlapján ( https://www.nav.gov.hu ) tekinthetők meg. 

 

 

Hövej, 2021. január 29. 

 

 

 dr. Pintér Orsolya 
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