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KÉRELEM GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY / MENTESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 
 
I. Adóalany adatai 
   Adóalany neve:   _____________________________________  Lánykori név: _________________________  
   Születés helye, ideje:  _______________________________________________________________________  
   Anyja születési családi és utóneve:  ___________________________________________________________  
   Adóazonosító jel / adószám:  ________________________________________________________________  
   Lakóhely / székhely:  ______________________________________________________________________  
   Levelezési cím:   __________________________________________________________________________  
   Telefonszám:  ________________________________   E-mail cím:  ________________________________  

 
II. Gépjármű adatai 
   Forgalmi rendszám:  _____________   Amennyiben volt, akkor a korábbi forgalmi rendszám: _____________  
   Alvázszám:  _______________________________________________________________________  
 
III. Adómentesség jogcíme (a megfelelő részt „x” jellel szíveskedjen jelölni) 
 költségvetési szerv, 
 az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági 

adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell, 
 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, 

 az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű, 
 a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei 
 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, 

 a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi, 
 az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. 
 az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, 

továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon 
tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában 
álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű. 

 
IV. Adómentességre való jogosultság kezdete / vége (dátum): ____________________  
 

V. Súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személy vagy a cselekvőképességet korlátozó 

(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személy adatai 
   Adóalany neve:  ___________________________________________________________________________    
   Születés helye, ideje:  ______________________________________________________________________  
   Anyja születési családi és utóneve:  _________________________________________________________  
   Adóazonosító jel / adószám:  ________________________________________________________________  
   Lakóhely / székhely:  ________________________________________________________________  

 
VI. Adófizetési kötelezettség szünetelése gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén 

    Adófizetési kötelezettség szünetelésének bejelentése 

        Igazolás szerint a jogellenes cselekmény bekövetkezésének napja:  _______________________________  
    Adófizetési kötelezettség szünetelés végének bejelentése 

        Adófizetési kötelezettség szünetelés vége (dátum):  _______________________________________  
 

VII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevalláson közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

   ____________________ ,     ______________________________  
  helység év hó nap az adózó, vagy meghatalmazottja aláírása 


