
GJADO
ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

a gépjárműadó mentesség / kedvezmény / szüneteltetés
igénybevételéhez

(A)

átvétel / beérkezés

aláíráskelt

P. H.

postára adás

az átvevő kódja

vonalkód helye

Családi neve: Utóneve(i):

Születési
családi neve:

Születési helye: Születési ideje:

Adóigazolványhoz
postázási
(egyéb
értesítési)
cím:

Címe:

TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI

ha igen, száma:Rendelkezik-e adóazonosító jellel:

Állampolgársága:

Utóneve(i):

Anyja születési
családi neve: Utóneve(i):

irányító-
számország

város,
község stb.

közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz.

lépcső-
ház

emelet ajtóépület

irányító-
számország

város,
község stb.

közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz.

lépcső-
ház

emelet ajtóépület

(B)

adószáma:

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI

ha igen, száma:

Elnevezés:

Címe:

Külföldi vállalkozás adóazonosító száma

Rendelkezik-e adószámmal:

(C) irányító-
számország

város,
község stb.

közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz.

lépcső-
ház

emelet ajtó
épület

Az adózó nevében aláíró személy:

(D)

Neve:

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ, MEGHATALMAZOTT, ESETI MEGHATALMAZOTT

Az eseti meghatalmazást csatolom

Adóazonosító száma:

Születési helye: Születési ideje:

irányító-
számország

város,
község stb.

közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz.

lépcső-
ház

emelet ajtó
épület

telefonszáma:

Címe:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírásahó nap
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NYILATKOZAT MENTESSÉGRŐL01 Lapszám

Adószám:Adóazonosító jele:

1. alapítvány, egyesület tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5.§ b) pont) 
(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanyoknak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)

2. autóbusz, (Gjt. 5.§ c) pont) 
(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének 
legalább 75%-a a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)

Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem

%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.

3. egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, (Gjt. 5.§ d) pont)

4. létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5.§ e) pont)

5. súlyos mozgáskorlátozott vagy 
egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve, (Gjt. 5.§  f) pont)

Nyilatkozom, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentességet nem személytaxiként 
üzemelő személy-gépkocsira kívánom igénybe venni.

Csatolom a mentességet igazoló iratot/iratokat.

6. súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve 
(Gjt. 5 § f) pont)

Az adózó által rendszeresen szállított vele közös háztartásban élő, súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő közeli 
hozzátartozó személy (közeli hozzátartozó: házastárs, egyenes ágbeli rokon (szülő, gyermek, nagyszülő, unoka), testvér, 
örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek, mostoha- és nevelőszülő) adatai: 

Családi és utóneve:

Születési helye: Születési ideje:

Anyja születési családi és utóneve:

Lakóhelye: város,
község stb.irányító-

szám

közterület
neve

közterület
jellege

házszám,
hrsz. épület

lépcső-
ház emelet ajtó

7. az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény 
vagy viszonosság biztosítja (Gjt. 5.§ j) pont)

8. 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)

Adóazonosító jele:

Nyilatkozom, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentességet nem személytaxiként 
üzemelő személy-gépkocsira kívánom igénybe venni.

Csatolom a mentességet igazoló iratot/iratokat.

Rendszáma: Amennyiben volt, előző rendszáma:

Alvázszáma:

Az adómentességre való jogosultság kezdete és vége: -
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KÉRELEM
A GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS KEDVEZMÉNYRŐL02 Lapszám

Adószám:Adóazonosító jele:

1. Nyilatkozom, hogy a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete 
II. alpontja szerinti 5, 6, 7 vagy 8 környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Jármű fajtája:

2. Nyilatkozom, hogy a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete 
II. alpontja szerint legalább 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Jármű fajtája:

3. Nyilatkozom, hogy az adóévben tehergépjárművel olyan kombinált áruszállítást alkalmaztam 
- figyelembe véve a kombinált szállítási útvonal vasúti és/vagy vizi szakaszát is -, amelynél 
Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt

A fuvarokmányokat csatolom

_

év hó naptól év hó napig

Időszak:

4. Nyilatkozom, hogy légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel ellátott járművel rendelkezem.

Jármű fajtája: Rugózási rendszert tanúsító igazolás fajtája és módja

Nyilatkozom, hogy a teljesített járatok száma 40 feletti

Az igazolást csatolom

Rendszáma: Amennyiben volt, előző rendszáma:

Alvázszáma:
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ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG SZÜNETELÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS KÉRELEM ÉS BEJELENTÉS03 Lapszám

Adószám:Adóazonosító jele:

1. Gépjármű jogellenes eltulajdonítása miatt kérem a gépjárműadó fizetési kötelezettség szünetelését.

év hó naptól

Adófizetési kötelezettség szünetelésének kérelme

Az adófizetési kötelezettség szünetelés végének bejelentése

2. Bejelentem, hogy a gépjármű a birtokomba visszakerült.

Az igazolást kiállító hatóság megnevezése:

Az igazolás kelte:

A jogellenes eltulajdonítást tanúsító okiratot csatolom.

Birtokba visszakerülés időpontja:

Rendszáma: Amennyiben volt, előző rendszáma:

Alvázszáma:
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