Tájékoztató
Gépjárműadó fizetési kötelezettséggel összefüggő eBEV szolgáltatások lekérdezése,
gépjárműadó számlák megtekintése és fizetése
Segítve az önkéntes adófizetést önkormányzati adóhatóságunk postán, vagy az elektronikus
tárhelyekre megküldte és megküldi az érintettek részére az adószámla és fizetési értesítőket. Az
elektronikus tárhelyekre már több mint 5,3 ezer darab adószámla kivonat kézbesítése meg is
történt. A papír alapú közel 20 ezer darab levél (csekkel) kiküldése jövő hét elején kezdődik.
A gépjárműadó nem minősül helyi adónak. Az elektronikus adószámla értesítők
kézbesítését követően többen fordultak már önkormányzati adóhatóságunkhoz a gépjárműadó
fizetés kapcsán, így az alábbiakra szeretnénk a figyelmet felhívni:
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az
önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. Így, a
jelzett adószámla értesítő az önkormányzat felé fizetendő gépjárműadót csak akkor
tartalmazhatja, ha Önnek elmaradt 2021. év előtti esedékességű gépjárműadó tartozása van.
A gépjárműadót főszabály szerint két egyenlő részletben kell megfizetni. A 2021-es első részletet
2021. április 15-éig kellett megfizetni, ha a gépjárműadót megállapító határozat addig végleges
lett. Ha az előbbi időpontig nem lett végleges a határozat, akkor a véglegessé válásától számított
15 napon belül kellett az adót rendezni.
A 2021-es második részletet 2021. szeptember 15-éig kell megfizetni. A gépjárműadót a
410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó
bevételi számlára kell megfizetni. Azok, akik postán kaptak határozatot, az adót a
határozathoz mellékelt csekken is befizethetik.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett eBEV portálon lehetősége van számos
lekérdezésre az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott adatokat illetően, a beküldött és
fogadott elektronikus küldeményekkel kapcsolatban. A szolgáltatás használatához Ügyfélkapus
regisztrációval kell rendelkezni.
Belépést itt lehet kezdeményezni: https://ebev.nav.gov.hu/ (CTRL+kattintás)
Itt a Szolgáltatások » Adószámla és pótlék adatok » Adószámla » Új lekérdezés menü
pontban lekérheti – többek között - 2021. január 1-jétől NAV Belföldi Gépjárműadó számláját
is.
Egyéb, 2021. évtől keletkezett gépjárműadóztatással összefüggő kérdésével kérem, keresse a
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL HEVES MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGÁT.
https://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/heves/ugyfelszolgalatok/customerservices_1_21360
0.html (CTRL+kattintás)
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