Kitöltési útmutató a bevallás gépjárműadóról nyomtatványhoz
A gépjárműadó adatbejelentés nyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni, ha adóalany
adómentességet kíván igénybe venni, vagy adófizetési kötelezettségét szünetelteti gépjármű
jogellenes eltulajdonítása miatt!
Szükséges iratok

Forgalmi engedély, 2012 március 30-át
követően kiadott Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal által kiállított szakvélemény
másolata, MÁK határozat a súlyos
mozgásszervi fogyatékosságról, 18. életévét be
nem töltött személy magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségről és
fogyatékosságról szóló 5/22003.(II.19.)
ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott igazolás, mely mozgásszervi
fogyatékosságot igazol. Gépjármű
eltulajdonítása esetén rendőrségi jegyzőkönyv.

Önkormányzati adóhatóságunk felé az adatbejelentés benyújtása azon adózó számára
szükséges, aki a Gjt. 5. §-a alapján gépjárműadó mentességet, illetve adófizetési kötelezettség
szüneteltetését kívánja bejelenteni.
Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. sz. mellékletének II. B.) 2. pontja
értelmében az adóalanynak az önkormányzati adóhatósághoz adatbejelentést kell benyújtania,
ha
a) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ában meghatározott
mentességi feltétel teljesül vagy megszűnik,
b) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti
adófizetési kötelezettség szünetelésének feltétele beáll vagy megszűnt,
a változást követő hónap tizenötödik napjáig.
Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be az erre rendszeresített papíralapú
nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az önkormányzathoz, illetve azt,
hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre, kérelem benyújtásra terjed ki.
I. rész az adatbejelentő adatait tartalmazza.
II. rész az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjogának, ill. üzembentartói jogának megjelölését
tartalmazza.
E pontban jelölje, hogy tulajdonos vagy üzembentartó
III. rész a gépjármű adatait, rendszámát és alvázszámát tartalmazza.
E pontban a gépjármű azonosításához szükséges rendszámot, valamint az alvázszámot kell
megadni.

IV. pont felsorolja, az adó alóli mentesség eseteit.
E pontban az adómentesség alapjául szolgáló jogcím előtti négyzetbe kell „x” jelet
helyezni, vagy a jogcímet aláhúzással jelölni.
1. a költségvetési szerv,
2. az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a
tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
3. az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény
szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti
közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az
adóalanynak nyilatkoznia kell,
4. az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
5. a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó
szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz
elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
6. a súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany
gépjárműve;
7. a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany)
gépjárműve
8. a környezetkímélő gépkocsi,
9. az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy
viszonosság biztosítja.
10. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti
Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak
Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és
parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem
magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú
személyek tulajdonában lévő gépjármű.
E pontban jelölje a mentesség jogcímét, 6-os vagy 7-es pont.
V. Az adómentességre való jogosultság kezdete/vége dátumának meghatározása.
A IV. pontban írott adómentességre való jogosultság kezdeti, vagy megszűnési
időpontját kell megadni.
VI. Nyilatkozat mentesség igénybevételéhez.
Csak akkor töltse ki ha volt valamely tevékenységből árbevétele
VII. Tájékoztató adat mentesség igénybevételéhez.
Ebben a pontban a gépjármű teljesítményét kell megadni kW-ban.
VIII. Az adófizetési kötelezettség
E pontban kell megtenni a gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén az adófizetési
kötelezettség szünetelésére irányuló nyilatkozatot a rendőrhatóságra, valamint az
igazolásra vonatkozó adatok kitöltésével.
IX. A bevallás kitöltésének dátuma és az adóalany aláírása.
Jelölje X-el ha Ön meghatalmazott vagy bejelentett állandó meghatalmazott

