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Tájékoztató

2021. január 1-től a Gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a NAV
veszi át. Fontosabb tudnivalók ezzel kapcsolatban:
• A 2020 végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó
kötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz
lehet fordulni.
• A gépjárműadó első részletének befizetésére 2021-ben március 15.
helyett április 15. lesz a fizetési határidő, a második részletet szeptember
15-ig kell majd befizetni.
• A mentességet, a szüneteltetést, és az adókedvezményt is az állami
adóhatósághoz kell bejelenteni interneten, vagy nyomtatványon.
• A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadóbevételi számláról mindenkit értesítenek, 2022-től viszont csak változás
esetén, például akkor, ha módosul a gépjárműadó összege.
• A közlemény szerint nem okoz több kötelezettséget, hogy a gépjárműadó
adóztatási feladatait 2021-től a NAV veszi át. A gépjárműadó alóli
mentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása
alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó
kivetésénél.
Kelt.: Sármellék, 2021.02.03.
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Hol és hogyan intézhetem a 2021. évi gépjárműadóval kapcsolatos ügyeimet a
NAV-nál?
/A 2020. december 31-ig végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt
gépjárműadó kötelezettségek ügyében, továbbra is az önkormányzati
adóhatóságokhoz lehet fordulni. /
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem
lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.
A GJADO jelű adatlapot nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános
Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK). Elérhető: Főlap / Nyomtatványkitöltő programok /
Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok II. / Adatbejelentők, adatmódosítók
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok linken található meg.
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 ANYK programból is kinyomtatható vagy a NAV
ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága
https://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/zala
Cím: 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 2.
Lev. cím: 8901 Zalaegerszeg Pf.: 135.
Email cím: zalaavig@nav.gov.hu
Telefon: +36-92/505-600
Fax: +36-92/505-601
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.
A GJADO jelű adatlapot 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, kell benyújtani a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).
Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását, és a gépjármű
elidegenítését, mivel a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, a
NAV nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár
üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a
gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.
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