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H A T Á R O Z A T

GYENES NORBERT (HU 2230 GYÖMRŐ ADY ENDRE U. 1/B. A.ÉP alatti) adózó, mint
üzembentartó/tulajdonos terhére összesen 7 000 forint gépjárműadót állapítok meg a 2022.
adóévre a következő gépjármű(vek)/pótkocsi(k) után.

Sorszám Forgalmi rendszám Gépjármű fajtája Az éves adó összege
(Ft)

1 JVV520 Személygépkocsi 7 000
Összesen: 7 000

Az éves adót két részletben kell megfizetni.

A 2022. I. félévi 3 500 forint gépjárműadót 2022. március 15-éig kell megfizetni. Ha eddig az
időpontig e határozat nem válik véglegessé, mert például fellebbezést nyújtottak be, akkor az adót a
véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni. A 2022. II. félévi 3 500 forint
gépjárműadót 2022. szeptember 15-éig kell megfizetni.

2022. január 1-jétől a gépjárműadó összegét pontosan, nem ezer forintra kerekítve kell
megfizetni.

Az adót a 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell
megfizetni.

Befizetéskor adószámot vagy adóazonosító jelet mindig fel kell tüntetni közleményként,
enélkül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a befizetett összeget nem vagy csak késedelmesen
tudja a befizetőhöz kapcsolni.

A 2023. évtől kezdődően évente két részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell az adót
megfizetnie. Ha a gépjármű utáni adókötelezettség változik, akkor erről újabb határozatot fog
kapni, melynek véglegessé válásáig az adót a jelen határozatban foglaltak szerinti összegben kell
fizetnie.

A határozat véglegessé válásának napja - fellebbezés hiányában - a fellebbezés benyújtására nyitva
álló határidő utolsó napját követő nap.

A megjelölt fizetési határidő(k) elmulasztása esetén a fennálló tartozásra az esedékességet követő
naptól késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem,
illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része.



A fizetendő késedelmi pótlékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076985 számú
NAV Késedelmi pótlék bevételi számlára kell megfizetni.

Ha a tartozás az egy évi adótételt meghaladja, a NAV kezdeményezheti a gépjármű kivonását a
forgalomból.

A végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat a fizetési kötelezettséget megállapító véglegessé vált
hatósági határozat (végzés).
Az okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre (záradékolás, végrehajtási lap kiállítása stb.)
nincs szükség. A határidőben benyújtott fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya
van.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
Fellebbviteli Igazgatóságához címzett, de a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Adóigazgatási Osztály 10.-hoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékköteles. A fellebbezési illeték összege a fellebbezéssel érintett vagy vitatott
összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, és legfeljebb
500.000 forint lehet, melyet a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú
NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell megfizetni. Az illeték
megfizetése a fellebbezés benyújtásakor esedékes, azt a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell
teljesíteni.

Amennyiben azonban a teljes személyes illetékmentesség feltételei fennállnak, fellebbezési illeték
fizetési kötelezettség nem terheli.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, ideértve az elektronikus fizetéseket és
elszámolásokat biztosító alrendszeren /EFER-en/ keresztül átutalással történő fizetést is.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési
számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással, illetve EFER-en keresztül
átutalással történő fizetéssel teljesítheti.

Természetes személy adózó - pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - az állami
adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján
történő bankkártyás fizetéssel vagy internetes felületen bankkártyás (VPOS) fizetéssel is teljesítheti.

Nem természetes személy adózó
a) az eljárási illeték
b) az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díj
c) az adórendszeren kívül keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj
d) az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher
fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával)
POS terminál útján is teljesítheti.

I N D O K O L Á S

Gépjárműadót kell fizetni az üzembentartónak, tulajdonosnak a magyar rendszámtáblával ellátott
gépjármű után a törvényben szabályozott kivételekkel [a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
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törvény (a továbbiakban: Gjt.) 1. § (1) és 2. § (1) bekezdései szerint].

Az adó alanya az év első napján a járműnyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában
tulajdonosként nyilvántartott személy. Több tulajdonos, vagy több üzemben tartó esetén az adó
alanya az, akinek a nevére kiállították a forgalmi engedélyt.

A gépjármű-nyilvántartás, mint közhiteles nyilvántartás alapján megállapítottam, hogy 2022. január
1-jén GYENES NORBERT adózó tulajdonában/üzemben tartásában vannak a jelen határozat
rendelkező részében felsorolt gépjárművek/pótkocsik.

Az adó alapja a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító
gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt
1,36-tal kell osztani, és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell
kerekíteni. [Gjt. 6. § (1) bekezdés]

Az adó éves mértéke [Gjt. 6. § (1) bekezdés] az adóalap után a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 forint/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 forint/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 forint/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 forint/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 forint/kilowatt. [Gjt.

7. § (1) bekezdés]

A gépjármű(vek)/pótkocsi(k) adóztatás szempontjából lényeges adatai:

Sorszám
Forgalmi
rendszám

Gépjármű fajtája
Telje-

sítmény
(kW)

Gyártási év

Környezet-
védelmi
osztály
jelzése

Éves adó összege (Ft)

1 JVV520 Személygépkocsi 50 2005 8 7 000

Összesen: 7 000

A jelzett gépjárművek/pótkocsik után a gépjárműadó - a rendelkező részben foglaltak szerint - a
2022. évben és az ezt követő években évente 7 000 forint.

Az ügyintézési határidő leteltének napja 2022. március 24.
[Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 50. § (1)-(2)
bekezdései, (5a) bekezdésének a) pontja és 52. § (1), (4)-(6) bekezdései alapján.]

Amennyiben Ön pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett, készpénz-átutalási megbízást
(csekket) a következőképpen igényelhet:

- rövid szöveges üzenetben (sms-ben) a 06303444304 telefonszámon, a "CSEKK" szó és az
adóazonosító jel feltüntetésével a következő formában (minta): "CSEKK
[szóköz]9999999999" (További információ a NAV honlapján a
www.nav.gov.hu/ado/gepjarmuado tartalomban olvasható.) Egy naptári évben 2 alkalommal
igényelhető csekk,

- a NAV honlapján keresztül Főoldal/Ügyféliránytű/Keressen minket!/Levélküldés
menüpontban a tárgyban a gépjárműadó csekkigénylést választva,

- a NAV honlapjáról letölthető CSEKK elnevezésű nyomtatványon, ami az Általános
Nyomtatványkitöltő Keretprogrammal (ÁNYK) elektronikusan, a KÜNY-tárhelyen keresztül
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is beküldhető a NAV-hoz, vagy kinyomtatva, papíralapon is el lehet juttatni az illetékes
NAV-igazgatósághoz,

- a NAV honlapjának "Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták" menüpontjából letölthető
"Kérelem készpénzátutalási megbízás (csekk) igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon, amit
papíralapon kell az illetékes NAV-igazgatóságra eljuttatni,

- a NAV ügyfélszolgálatain, személyesen,
- a NAV Infóvonalán, a 4-es menüpont választásával (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1)

250-9500 hívószám),
- a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerében (ÜCC)* a folyószámla-ügyintézés

menüpont választásával (belföldről: +36 (80) 20-21-22, külföldről: +36 (1) 441-9600
hívószám).

* Az ÜCC használatához előzetesen regisztrálni kell a TEL jelű adatlap kitöltésével és
elektronikus beküldésével, vagy személyes leadásával. Ügyet intézni az ezt követően kapott
ügyfél-azonosító számmal (PIN kóddal) lehet.
További információt az ÜCC-ben kérhet a 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon, mely
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra 30
perctől 13 óra 30 percig hívható.

Határozatom meghozatalakor a hivatkozott jogszabályokon túl, a Gjt. 9. § (2) bekezdése és az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 72. §-a és 73. §-a és
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet I. címének 4. pontja alapján jártam el.

Az eljáró adóhatóság hatáskörét a Gjt. 9. § (1) bekezdése, az Air. 25. § (1) bekezdése, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése és 12. §-a, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) Korm. rendelet 1.
§-a, 3/A. §-a, 12. §-a, 18. §-a, 56/D. § - 65. §-ai, 68. §-a és 79. § - 80. §-ai alapján gyakorolja,
illetékességét a 2. §-a, 16. §-a, 22. § - 27. §-ai, 29. § - 34. §-ai, továbbá az 1. számú melléklete B)
részének 3. és 7. pontjai alapozzák meg.

A fellebbezési jogot az Air. 121. § és a 122. § (1) bekezdése, a fellebbezés előterjesztésének módját
és határidejét az Air. 124. § (1) és (2) bekezdése szabályozza.

A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése állapítja meg, a személyes illetékmentesség feltételeiről
ugyanezen törvény 5. §-a, az illeték megfizetésének módjáról és a fellebbezési illetékkötelezettség
teljesítésének elmulasztása esetén kiszabható mulasztási bírságról ugyanezen törvény 73. § (3)
bekezdése, határidejéről az Itv. 73. § (1) bekezdése, a fizetési kötelezettségek teljesítésének
módjáról az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 20. §
(1)-(3) bekezdései, valamint a 45. §-a és az 57. § - 64. §-ai rendelkeznek.
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A fellebbezési illeték esetleges visszatérítéséről az Itv. 32. §-a rendelkezik.

BUDAPEST, 2022. február 22.

Dr. Minya Mihály
dandártábornok

igazgató (hatáskör gyakorlója)

Tóth-Radványi Renáta
osztályvezető (kiadmányozó)

Határozatról értesülnek:
1. a címzett
2. véglegessé válás után az irattár.
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