
 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

ASP-ADÓ-70-2015 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ 

ADATBEJELENTÉS GÉPJÁRMŰADÓRÓL 

 

A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.  

 

Előlap  

 

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, 

születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, 

adóazonosító jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást 

engedélyezése, előzmény információ)  

 

Főlap  

 

I. Az adatbejelentő adatai  

1-9. pontban az adóbeszedésre kötelezett adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító 

igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, 

ideje, adóazonosító jele, adószáma, statisztikai számjele, pénzintézeti számlaszáma, lakóhelye vagy 

székhelye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe).  

 

II. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga  

A gépjármű forgalmi engedélyének megfelelően „x” jellel jelölni. Amennyiben mindkettő, 

mindkettőt be kell jelölni.  

 

III. Gépjármű rendszáma, alvázszáma  

A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett adatoknak megfelelően.  

 

IV. A gépjárműadóról szóló 1991. LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) szerinti mentesség 

jogcíme  

A bejelentési nyomtatványon a felsorolt jogcímek közül melyik alapján kérik az adómentességet. Az 

adómentességre való jogosultságot minden esetben iratokkal igazolni (csatolni) szükséges. 

Amennyiben elektronikusan nyújtja be az ügyfélkapun a bevallását, úgy 

az igazolásokat „pdf formában” tudja csatolni. 2017. évtől a mentességre jogosultak köre kibővül az 

egyéb fogyatékossággal élő személyekre is (pl: autista, látás-, hallássérült). Ezen felül a súlyos 

mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos 

mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet korlátozó 

gondnokság alatt és nem kiskorú. Az új mentességi szabállyal változott a súlyos mozgáskorlátozott, 

egyéb fogyatékossággal élő személy fogalma. Eszerint a Gjt. alkalmazásában a súlyos 

mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy az, aki a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm.rendeletben meghatározott 

állapota miatt ilyen személynek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.  



 

 

V. Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja  

A Gjt. 3. §-a alapján –általános esetben - az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését 

követő hónap 1. napján kezdődik. Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott olyan 

változást, amely az adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény 

bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell figyelembe venni. Itt Önnek azt a 

dátumot kell beírnia, amikor a megfelelő igazolásokat megkapta.  

 

VI. Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez  

A mentesség a sor elején található négyzet bejelölésével adható.  

 

VII. Tájékoztató adat a Gjt, 5 § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez  

A mentesség a sor elején található négyzet bejelölésével adható. A gépjármű forgalmi engedélyébe 

bejegyzett teljesítményadatot kell feltüntetni.  

 

VIII. Adófizetési kötelezettség szünetelése  

A Gjt. 4.§ (4) bekezdése alapján szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság 

igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. Ezen igazolást csatolni kell a 

bevalláshoz. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak 

a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült.  

 

IX. Felelősség vállalási nyilatkozat  

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok 

megadása történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik. 

 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó 

adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt 

napos határidő tűzésével az adózót hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja 

meg az adót.  

 

 


