
 
Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 

9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229. 
Tel: 94/510-225 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  
egyes adóigazgatási hatáskörök változásáról 

 
 
2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
vette át, illetve a helyi iparűzési adóbevallás benyújtását is a NAV-hoz kell teljesíteni. 

 
1.) Belföldi gépjárművek adóztatása 
 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései alapján a 
belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóható-
ság végzi. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjármű-
adóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el. 

  
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő idő-
szak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az idő-
szakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt. 2020. dec-
ember 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság látja el. 
  
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidők-
ről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a má-
sodik részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni. 
  
A részletek a NAV honlapján olvashatók: 
https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html 
  
 2.) Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása 

  

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kö-
telesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi el-
maradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus 
Önkormányzati Portálról (E-Önkormányzat) a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem 
lehet benyújtani az önkormányzatok felé. 
  
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóha-
tóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. 
  
A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Gencsapáti község Önkormányzat 
11747006-15421278-03540000 számú helyi iparűzési adó számlájára kell teljesíteni. 
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