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Az önkormányzati adóhatóság tölti ki! 

Murony község  Önkormányzat    5672 Murony Földvári u. 1. sz.  

Átvétel időpontja:......... év ................. hó ......... nap. Átvevő:...........  Mutató: ...................... 

Bevallás 
belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz 

 

1.  Az adóalany neve: ............................................................................................................................................. 

 levelezési címe:.................................................................................................................................................... 

székhelye, telephelye, lakcíme  ........................................................................................................................... 

telefonszáma:  ...................................................................................................................................................... 

születési helye: ....................................................... ideje: ...........év ......................................... hó .............nap 

 leánykori neve: ........................................................... anyja neve: ..................................................................... 

 adóazonosító jele: ....................................................... bevallás kitöltőjének telefon száma:............................... 

      vállalkozás (egyéni vagy társas) adószáma:....................................stat.számjele:.............................................. 
 

2.  A gépjármű jelenlegi rendszáma: ...................................................alvázszáma: ............................................ 
 
 

3.  Az adómentesség jogcíme (a megfelelő válasz betűjelét karikázza be): 

 

a) költségvetési szerv, 

b) a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet 
megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, a helyi és helyközi 
tömegközlekedést lebonyolító adóalany autóbusza, 

c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó 
árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából 
származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,  

d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű, 

e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő 
gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki 
mentésben, 

f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó 
(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele 
közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a 
továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem 
személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre 
jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn 
áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár, 

g) kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,  

h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. (A 
viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó)  

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 tarzózkodó 
fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos 
szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - tulajdonában lévő gépjármű. 
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4.  Az adómentességre való jogosultság kezdete:.................... év ..................................... hó .............. nap. 

 

5.  Súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személy vagy a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság 
alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személy adatai. 

Neve:………………………………………………………………………… 

Születési helye:……………………………...……………. Ideje:…………..év …………hó …………...nap 

Anyja születési családi és utóneve:………………………………………………….......................................… 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………….....………………… 

 

6.  Adófizetési  kötelezettség szünetelése (gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén) 

a) Adófizetési kötelezettség szünetelésének bejelentése 

    Az igazolást kiállító rendőrhatóság megnevezése: …………………………………………………………… 

    Az igazolás kelte:………………..… év …………hó …...…….nap. 

    Az igazolt időszak kezdete: ……….. év …………hó …………nap. 

b) Adófizetési kötelezettség szünetelés végének bejelentése 

    A szünetelés vége: …………………. év…………hó …………nap. 

 

…………………………, ……..... év .................................. hó ......... nap. 

 

 

..................................................... 

aláírás 


