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Tisztelt Adóalanyok! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjától 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át az önkormányzati hatóságtól. A változással kapcsolatban az 
adózóknak teendőjük nincs. Év elején a NAV minden adózónak határozatot küld a fizetendő adóról, az 
aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től kezdődően már csak azok 
kapnak határozatot a NAV-tól, akiknél változás történt az adókötelezettségben. 
 
2021. adóévben a gépjárműadó első részletét április 15. napjáig, a második részletét szeptember 15. 
napjáig kell befizetni a NAV 10032000-01079160-00000000 számú Belföldi gépjárműadó bevételi 
számlájára. 
 
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességet. A 2020. december 31. napján fennálló 
adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV automatikusan 
figyelembe veszi az adó kivetésénél. 
 
2021. évtől kezdődően a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt a GJADO „Adat- és 
változás- bejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szünetelés igénybevételéhez” 
elnevezésű adatlapon kell bejelenteni a NAV-hoz. Az adatlap legegyszerűbben ügyfélkapus azonosítást 
követően az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be, de a NAV központi ügyfél-
szolgálatain papír alapon is elérhető lesz. 
 
A 2020. december 31. napjáig tartó időszakra eső gépjármúadó ügyekben (adókötelezettség 
megállapítása, adó beszedése, végrehajtása) az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság 
látja el. 
 
A 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó tartozást az önkormányzat gépjárműadó számlájára 
kell megfizetni (71800020-12300699-00000000). Amennyiben a tartozás megfizetéséhez szükséges 
csekk nem áll az adózó rendelkezésére, úgy az a Teveli Közös Önkormányzati Hivatalnál igényelhető. 
 
Az önkormányzati adóhatóság továbbra is él a végrehajtás lehetőségével, valamint a gépjármű 
forgalomból való kivonását is kezdeményezheti 2020. 12. 31. napjáig fennálló tartozás esetén. 
 
Kérem, hogy azon adózók, akiknek 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó tartozásuk 
van, szíveskedjenek haladéktalanul rendezni! 
 
 
Tevel, 2021. 03. 01. 
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