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ADATBEJELENTÉS
a gépjárműadóról
I.Adatbejelentő adatai
1.Cég, szervezet, civil szervezet nve:__________________________________________________________________________________
Viselt név:

Családi név:_________________________________________________
Utónév 1.:____________________________________________ Utónév 2.:______________________________________

2. Születési név:

Családi név:_________________________________________________
Utónév 1.:____________________________________________ Utónév 2.:______________________________________

3. Anyja születési neve

Családi név:_________________________________________________

Utónév 1.:____________________________________________

Utónév 2.:_____________________________________

4. Születési helye: _________________________________________város/község, ideje:
5. Adóazonosító jele:

Adószáma (cégek esetén):

6. Statisztikai számjele: ___________________________________

év

hó

-

nap

-

7. Civil szervezet nyilvántartási száma:___________________________

8. Lakóhelye, székhelye: _____ __________________________________________________________________________ város/község
__________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
9. Levelezési címe: ________________________________________________________________________________ város/község
__________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől, vagy szervezet esetén):_________________________________________________________
Telefonszáma:________________________________, e-mail címe:__________________________________________________________
II. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga
1. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos:

□

2.Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó:

□

III. Gépjármű adatai
1. Rendszám: __________________________________________ Amennyiben volt korábbi rendszám: ___________________
2. Alvázszám: ________________________________________
IV. Adómentesség jogcíme

 a) az adóalany költségvetési szerv (Gjt. 5.§ a) pont)
 b) az adóalany alapítvány, egyesület (Gjt. 5.§ b) pont)
 c) autóbusz1 (Gjt. 5.§ c) pont)
 d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5.§ d) pont)
 e) tűzoltó szerkocsi(Gjt. 5.§ e) pont)
 fa) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve 2 (Gjt. 5.§ f) pont)
 fb) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozó (adóalany) gépjárműve 2 (Gjt. 5.§ f) pont)
 g) környezetkímélő gépkocsi3 (Gjt. 5.§ g) pont)
 h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja4 (Gjt. 5.§ j) pont)
 i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett
békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5.§ k) pont)

Kérjük, hogy a bejelentési nyomtatvány

 mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „X” jellel szíveskedjék jelölni.
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1. A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos
mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.
3. Az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályo 2.§ (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak
minősül
4. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó!
* A bevalláshoz csatolni kell a mentességet igazoló iratot, vagy – annak hiányában- a közlekedőképesség
megállapítását kezdeményező eljáráshoz szükséges iratokat!
V. Az adómentességre való jogosultság kezdete: : :
Az adómentességre való jogosultság vége:

::

év

hó

nap

év

hó

nap

VI. Adóalannyal közös háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy adatai
1. Neve:_________________________________________________ 2. Adóazonosító jele:
3. Születési helye: _____________________________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

4. Anyja neve: ________________________________________Születési név (leánykori név):___________________________
5. Lakóhelye: ______________________________________________________________________________________________
VII. Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□ Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem ____ %-a helyi és helyközi
menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.
VIII. Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□ Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a III/1. pontja szerinti forgalmi
rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni, azt személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis
személyszállító szolgáltatásra nem használom.
IX. Adófizetési kötelezettség szünetelése (gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén)
1.  Adófizetési kötelezettség szünetelésének bejelentése
1.1. Az igazolást kiállító rendőrhatóság
megnevezése:_______________________________________________________________________________
1.2. Igazolás kelte:__________________év________________hó________nap,
iktatószáma:_______________________________________________
1.3. Igazolt időszak kezdete:________________év ________________hó __________nap
2.  Adófizetési kötelezettség szünetelés végének bejelentése: Szünetelés vége: __________év ___________hó _________nap
X. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

_________

_____

_____

helység

év

hó

nap

Jelölje X-szel:

________________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

□

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására
jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
Kérjük, hogy a bejelentési nyomtatvány

 mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „X” jellel szíveskedjék jelölni.
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