
2021. évtől változik a gépjárművek adóztatása 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 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.) is. 

A változás miatt a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat 

a 2021. január 1. napját követően már az állami adó- és vámhatóság (Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal) látja el. 

AZ ADATOK ÁTADÁSA 

Az adatok átadása a következő módon történik: 

- A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a  

2021. január 1. napi állapotnak megfelelő adatokat 2021. január 20. napjáig közli 

majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis. 

- Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és 

vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én 

hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról 

és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a 

mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük 

az állami adóhatóság felé. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem 

érinti, plusz teendőjük nem lesz. 

Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adó- és 

vámhatóság postázza az érintetteknek.  

ÜGYINTÉZÉS 2021. JANUÁR 01. NAPJÁT KÖVETŐEN 

Mentességek, adókedvezmények 

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 adó- és 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). Elérhető: Főlap / 

Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő 

programok II. / Adatbejelentők, adatmódosítók 

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok linken található meg. 

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. Papír 

alapon 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. 

Dombóvár Város esetén az illetékes adóhatóság: 

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL TOLNA MEGYEI ADÓ- ÉS 

VÁMIGAZGATÓSÁGA 
(Levelezési cím: 7101 Szekszárd Pf.: 108.) 

https://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/tolna/  

Ügyfélszolgálat hely: 

NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága - DOMBÓVÁRI KIRENDELTSÉG 

https://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/tolna/ugyfelszolgalatok/customerservices_1_213

477.html  

Cím: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. 

Telefonszám: +36 (74) 461-240 

email: tolnaavig@nav.gov.hu 

Levelezési cím: 7101 Szekszárd Pf.: 108. 

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. 

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/okmányiroda) köteles bejelenteni. A NAV a gépjárműadót a 

közlekedési igazgatási hatóság adatszolgáltatása alapján veti ki. 

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
https://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/tolna/
https://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/tolna/ugyfelszolgalatok/customerservices_1_213477.html
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A 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó gépjárműadó ügyek 

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 

Dombóvár Város Önkormányzatának Adóhatósága végzi. 

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

önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. 

Dombóvár Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla, 

11746043-15415819-0897000 

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.  

A változásokkal kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos 

honlapján lesznek majd hamarosan megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu / 

 

Köszönjük az adózóknak, hogy az elmúlt 28 évben a gépjárműadó kötelezettségek 

betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultak Dombóvár Város fejlődéséhez. 

 

Dombóvár, 2021. január 13.  

 Dombóvár Város Önkormányzatának Hatósági Irodája 

 Adócsoport 

 

https://www.nav.gov.hu/

