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TÁJÉKOZTATÁS
gépjárműadóval kapcsolatos változásról.
Tisztelt Adózók!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a
alapján 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat
az állami adó- és vámhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.
A NAV honlapján található tájékoztató szerint:
Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az
aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt,
például 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 410-es adónemhez tartozó, 1003200001079160számúNAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020.
december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó
kivetésénél.
Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO„adatés 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 online kitöltőprogram és a bejelentő lap az alábbi linken elérhető:
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanyk
itolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/GJADO.html?query=g%C3
%A9pj%C3%A1rm%C5%B1ad%C3%B3
A NAV tájékoztató füzete az alábbi linken elérhető:
file:///C:/Users/KOLTAI~1/AppData/Local/Temp/95_A_belfoldi_gepjarm_vek_ad
oja_20210209.pdf

A 2021. évtől kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatban Hatóságom nem tud és
nem jogosult felvilágosítást nyújtani, az ezzel kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban
forduljanak a NAV-hoz.
A 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan megállapított
adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben Ságvár, Som és Nyim
települések esetében Hatóságom jogosult és köteles eljárni, abban az
esetben is, ha a 2021. év előtti adókötelezettséggel megállapított fizetési
kötelezettség 2021. évre esik.
Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét.
Ságvár, 2021. február 10.
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