2021. évtől változik a gépjárművek adóztatása
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény érinti a gépjárműadóztatást is. 2021. január 01. napjától változik a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény (Gjt.).
A változás miatt a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat 2021.
január 1. napját követően már az állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
látja el.
Az adatok átadásával kapcsolatban az ügyfeleknek teendőjük nincsen, az adóelőírásokat
tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adó- és vámhatóság postázza majd az
érintetteknek.
2021. január 1. napját követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről
(Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az
adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adóés vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.
A gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, a
gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor,
valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor, például, ha a gépjárművet ellopták,
„GJADO” jelű adatlapot kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).
A GJADO jelű adatlapot nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános
Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK). Az adatlap elérhető továbbá a NAV honlapján
közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon is. Az azonosítás itt is a
Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással történik.
Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet benyújtani NAV-hoz. Papíralapon az adózó
lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani. Egy
adatlapon több gépjármű bejelenthető. Üres nyomtatvány az ÁNYK programból is
kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.
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A költségvetési szervek, a NAV nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő
gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat
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és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe
veszi a NAV.
A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás, üzembentartójának változása 2021. január
01. napjától a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás, üzembentartójának változása
esetén a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell közvetlenül
adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. sz. törvény
előírása szerint a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, üzembentartójának
változását – a változástól számított nyolc napon belül – a tulajdonátruházó továbbra is a
közlekedési igazgatási hatóság felé (kormányablak) köteles bejelenteni. A NAV a
gépjárműadót a közlekedési igazgatási hatóság adatszolgáltatása alapján veti ki.
A 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó gépjárműadó ügyekben (ezen időszak
adókötelezettségének megállapítása, adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra
vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020.
december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az önkormányzati adóhatóság végzi.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati
adóhatóság számlájára kell megfizetni.
Gépjárműadó adónemben a 2020-as adóév végén esetlegesen fennálló túlfizetések
átvezetését vagy kiutalását az érintett ügyfelek a korábban megszokott módon kérhetik.
Keszü Község Önkormányzata gépjárműadó beszedési számla: 11731001-15334716-08970000
Gyód Község Önkormányzata gépjárműadó beszedési számla: 11731001-15334707-08970000
Kökény Községi Önkormányzat gépjárműadó beszedési számla: 11731001-15334747-08970000

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.
Az állami adó- és vámhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű adótartozás esetén
kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.
Keszü, 2021. január 15.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal
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