Belföldi gépjárművek adóztatása 2021. január 1-jétől

2021. évtől a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az
önkormányzat látja el. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
(továbbiakban: Módtv.) 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat az
önkormányzati adóhatóságoktól. A Módtv. 104. § (5) bekezdése alapján az önkormányzati
adóhatóságnak adatszolgáltatási kötelezettsége van a gépjárműadó mentességekről és
szüneteltetésről a NAV felé. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem
érinti, plusz teendőjük nem lesz.
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.

Hol intézhetem a 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyeimet?
2020. december 31-ig terjedő időszakra (az adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak
adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók
megállapítása) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes helyi Önkormányzati
Adóhatóság végzi (a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján).

Milyen határidővel és milyen számlára fizethetem a 2021. évi gépjárműadómat?
A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési
határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021.
április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 1003200001079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

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./
2021. évtől a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „Adatlap a
gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének
bejelentéséhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely elektronikusan elérhető a
NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK).
Elérhető:
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_progra
mok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/GJADO.html?query=gjado

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.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel
kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

