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Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok 

megváltozásáról 
 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében 

 

2021. január 1. napjától 
 

 

a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el! 

A változás miatt a gépjármű üzembentartókat/üzembentartó tulajdonosokat plusz teendő 

nem terheli! 
 

 

2021. évben az első félévi adó befizetésének határideje március 15. napjáról április 15. napjára 

módosul, a második félévi adó esedékessége változatlanul szeptember 15. napja, melyet a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal (NAV) 410-es adónemhez tartozó 10032000-01079160 NAV Belföldi gépjárműadó 

bevételi számlaszámra kell teljesíteni. 

 

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési 

határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 
 

A 2020. december 31.-éig terjedő időszakot terhelő korábbi gépjárműadó fizetési kötelezettséget még 

Tiszaújváros Város Önkormányzata 11734114-15350064-08970000 gépjárműadó fizetési számla javára 

kell teljesíteni. 

 

A változások nem befolyásolják a már megállapított gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. 

december 31. napján fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása 

alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.  

 

2021. adóévtől az új mentességet (az egészégi állapot felülvizsgálat alkalmával kiadott új 

szakvélemény, igazolás esetén is), a szüneteltetést és az adókedvezményt is a „GJADO ADAT- ÉS 

VÁLTOZÁSBEJELENTÉS a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” 

elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni.  

 

A GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS elnevezésű adatlap (nyomtatvány) elektronikusan 

elérhető a NAV honlapján. (Főlap / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok / 

Nyomtatványkitöltő programok II. / Adatbejelentők, adatmódosítók.) 

  

A GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS elnevezésű adatlapot papíron és elektronikusan is 

be lehet benyújtani NAV-hoz.  

http://www.tiszaujvaros.hu/
mailto:ado@tujvaros.hu


 

Papíralapon kitöltött „GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS”-i adatlapot, az adózónak a 

lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell benyújtania. Egy adatlapon 

több gépjármű is bejelenthető.  

A 2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettségekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálhat bővebb 

felvilágosítással, valamint tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el: 

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html 

 

 

2021. január 1. napjától Tiszaújváros Város Önkormányzata csak és kizárólag a 2020. december 

31. napjáig keletkezett gépjárműadóval kapcsolatos ügyek feldolgozását/lezárását végezheti el.  

 

További kérdésével forduljon a NAV ügyfélszolgálatához, illetve a 2020. december 31. előtti 

gépjármű adóztatással kapcsolatban a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Adó és Végrehajtási 

Csoportjánál kérhet felvilágosítást.  Telefon: 49/548-025; 49/548-021; E-mail: ado@tujvaros.hu 
 

Tiszaújváros, 2021. január  

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal  

Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Adó és Végrehajtási Csoport 
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