KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

GJFORGNYIL
kérelem az Itv. 26. § (1) bek. l) pontja szerinti illetékmentesség biztosításához és
az Itv. 26. § (10) bek. szerinti nyilatkozat/bejelentés gépjármű-forgalmazók
részére
I. Jogszabályi háttér
1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:Itv.)
Az Itv. 26. § (1) bekezdés l) pontja alapján illetékmentes a gépjármű, pótkocsi
tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó
árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott
(gépjármű-forgalmazó), továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv
által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi
megszerzése.
Az Itv. 26. § (10) bekezdése szerint, az (1) bekezdés l) pontja szerinti gépjármű-forgalmazó
adóévente nyilatkozik az állami adó- és vámhatóságnál (a továbbiakban: adóhatóság)
arról, hogy az illetékmentesség feltételének megfelel, azzal, hogy
a) ha a nyilatkozattételre az adóév hatodik hónapjának 1. napja előtt kerül sor, a
vagyonszerzőnek arról kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevételének megoszlása
alapján előreláthatólag az (1) bekezdés l) pontja szerinti feltételeknek megfelel.
Amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy azt az adóév
hatodik hónapjának 15. napjáig bejelenti az adóhatóságnak, amely a meg nem
fizetett illetéket 50%-kal növelten a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Ha az
adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg, hogy a vagyonszerző valótlan
nyilatkozatot tett, a valótlan nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét
a vállalkozó terhére pótlólag előírja,
b) a gépjármű-forgalmazást a nyilatkozattétel adóévében kezdő vállalkozó arról
nyilatkozhat, hogy nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárműforgalmazásból fog származni. Amennyiben a nettó árbevétel megoszlására
vonatkozó vállalás nem teljesül, akkor az adóhatóság a nyilatkozat alapján meg nem
fizetett illetéket a vállalkozó terhére 50%-kal növelten megállapítja. A vállalás
meghiúsulásának tényét a vállalkozó az adóévet követő hatodik hónap 15.
napjáig köteles bejelenteni. Ha az adóhatóság adóellenőrzés keretében
megállapítja, hogy a vagyonszerző vállalása nem teljesült, a nyilatkozat alapján meg
nem fizetett illeték kétszeresét a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.
2. Egyéb kapcsolódó jogszabályok



Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.).
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 258. §, illetve az adóigazgatási
eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet 70-72.§
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II. Általános tudnivalók
1. A nyomtatvány benyújtásának módja
A nyomtatvány, valamint kitöltő és ellenőrző programja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a
továbbiakban: NAV) honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető. A NAV honlapján
megjelentetett nyomtatvány elektronikus úton, vagy kinyomtatva papír alapon is benyújtható.
Papír alapú benyújtás esetén
Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja a nyomtatványt
benyújtani, kérjük, szíveskedjék azt egy példányban eljuttatni az adóhatóság területileg
illetékes alsó fokú adóztatási szervéhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a papír alapon
benyújtott adatlap aláírás nélkül érvénytelen!
Amennyiben a nyomtatványt jogszabály előírása, vagy választása szerint elektronikus úton
kívánja benyújtani, a benyújtás módjáról, folyamatáról a Nemzeti Adó és Vámhivatal
hivatalos honlapján (www.nav.gov.hu) „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus
ügyintézés általános szabályai 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatóban talál segítő
információkat. A tájékoztató a benyújtáson túl további információkat tartalmaz az állami adóés vámhatóság előtti elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás szabályairól.
Tájékoztatjuk, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.)
Kormányrendelet 72.§ 14. pontja értelmében Önnek lehetősége van a NAV telefonos
ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján a gépjármű forgalmazók illetékmentességének
megállapításához kapcsolódó nyilatkozat rögzítésére. A NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző
Rendszere a +36-80/20-21-22-es telefonszámon munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint
péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító
számmal, úgy azt a ’TEL kérelem benyújtásával igényelheti meg.
2. A nyomtatvány benyújtására jogosult adózói kör illetékmentességének feltétele
A nyomtatványt azon adózó nyújthatja be, amely az Itv. 26. § (1) bekezdése l) pontja szerint
gépjármű-forgalmazó vagy pénzügyi lízinget folytató vállalkozó.
A nyomtatvány kitöltésével és adóhatósághoz való eljuttatásával terjeszthető elő a
megszerzett gépjármű vagy pótkocsi után


a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv, illetve korábban a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) által vezetett
nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató vállalkozó kérelme az
illetékmentesség megállapítása iránt,



a gépjármű-forgalmazó kérelme az illetékmentesség megállapítása iránt, valamint az
árbevétel alakulására vonatkozó, az Itv. 26. § (10) bekezdésében foglalt nyilatkozata,
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a gépjármű-forgalmazók bejelentése az árbevétel alakulására vonatkozó korábbi
nyilatkozatban vállaltak nem teljesülése esetén.

Ha az adóhatóság az illetékmentesség iránti kérelemnek helyt ad, a benyújtást követő 30
napon belül határozattal bírálja el és erről értesíti a kérelmet benyújtó adózót. A kiállított
határozatot a gépjármű-forgalmazó, vagy pénzügyi lízinget folytató vállalkozó képviselője,
vagy meghatalmazottja személyesen is átveheti az adóhatóság által kijelölt ügyfélszolgálaton.
Amennyiben a határozatot személyesen kívánja átvenni, kérjük feltétlenül töltse ki a főlap (B)
blokkjának telefonszám rovatát, annak érdekében, hogy munkatársunk felvehesse Önnel a
kapcsolatot.
Ha Ön pénzügyi lízingtevékenységet folytató vállalkozó:
az Itv. a mentesség feltételeként kizárólag azt határozza meg, hogy a pénzügyi
közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv, illetve korábban a PSZÁF által vezetett
nyilvántartásban szerepeljen, amelyet az adóhatóság hivatalból köteles vizsgálni. Mivel
nyilatkozattételre nincs szükség, a nyomtatvány 01-es lapját a pénzügyi
lízingtevékenységet folytató vállalkozóknak nem kell kitölteni.
Ha Ön gépjármű-forgalmazó:
a gépjármű-forgalmazáshoz kapcsolódó mentesség feltétele a nettó árbevétel, Itv. 26. § (10)
bekezdésében írt megoszlása. A gépjármű-kereskedőnek a kedvezmény igénybevételéhez
adóévenként arról kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevétele legalább 50%-ban gépjármű, illetve
pótkocsi eladásából származott/fog származni. Ha a nyilatkozatban vállaltak mégsem
teljesülnek, akkor a beszámoló elkészítése után 15 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a
gépjármű-forgalmazó mindezt az adóhatóságnak bejelentse. Kérjük, ügyeljen a
nyomtatvány határidőben történő benyújtására!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adóhatóság adóellenőrzés keretében
megállapítja, hogy a vagyonszerző vállalása nem teljesült, a nyilatkozat alapján meg
nem fizetett illeték kétszeresét a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.
III. A nyomtatvány kitöltése
1. A nyomtatvány részei



GJFORGNYIL főlap: kérelem az Itv. 26. § (1) bek. l) pontja szerinti
illetékmentesség biztosításához
GJFORGNYIL-01 lap: az Itv. 26. § (10) bek. szerinti nyilatkozat és bejelentés
gépjármű-forgalmazók részére

2. Formai követelmények a kitöltéshez
Kérjük, ügyeljen a nyomtatvány helyes és pontos kitöltésére! Ne feledje, hogy a
szabályszerűen kitöltött nyomtatványt a benyújtás módjának megfelelően hitelesíteni
kell! E nélkül a kérelem/bejelentés érvénytelen!
Az adatlapot kézzel történő kitöltés esetén, nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni úgy,
hogy egy kockába (az ilyen rovatok esetén) csak egy betű illetve szám kerüljön.
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Csak a fehéren hagyott mezőkben szabad adatokat szerepeltetni, az ezeken kívüli
rovatokba az internetes nyomtatványkitöltő program nem is enged adatrögzítést! A
HIVATAL (A) blokk rovatát sem lehet kitölteni, azok az adóhatóság számára
fenntartott rovatok.
3. A nyomtatvány főlapjának kitöltése
Az (A) blokkot az adóhatóság tölti ki, kérjük, hogy a blokkba ne írjon!
A (B) blokkban kell szerepeltetni az adózó azonosításához szükséges adatokat (adószáma,
jogelőd adószáma, adózó neve, székhely címe,).
Amennyiben szervezeti változással (egyesülés, szétválás, különválás, kiválás) érintett adózó, a
jogelőd gazdasági tevékenységének időszakára vonatkozóan nyújt be vagy pótol, akkor a
főlap (B) blokkjában a jogelőd adószáma jelölésére szolgáló rovatot is ki kell töltenie. Ha az
ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelőd időszakára vonatkozóan nyújtja be,
hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének időszakára, akkor a jogelőd
adószáma rovatot nem szabad kitölteni!
A földrajzi címeket tartalmazó rovatnál az irányítószámot kötelező feltüntetni. A város,
község neve nem rövidíthető. A címadatoknál a közterület nevéhez az elnevezést (pl. Petőfi);
jellegéhez az utca, tér stb. megnevezéseket szükséges feltüntetni.
Ügyintézőként annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki a nyomtatványt kitöltötte és
annak esetleges javításába bevonható. A telefonszám feltüntetésénél a körzetszámot és a helyi
hívószámot kell beírni.
A (C) blokkban X-jellel kell megjelölni, hogy a nyomtatványt milyen célból nyújtja be.
Felhívjuk figyelmét, hogy pénzügyi lízingtevékenységet végző vállalkozó csak egy
kódkockát jelölhet meg, gépjármű-forgalmazást végző vállalkozó esetében két kódkocka
egyidejűleg is megjelölhető az illetékmentesség iránti határozat kiadása, valamint a
mentesség alapjául szolgáló adóévre vonatkozó bejelentése érdekében - a korábban vállaltak
nem teljesülése esetén.
Amennyiben Ön pénzügyi lízinget folytató vállalkozóként kéri a gépjármű, illetve pótkocsi
visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet megállapító határozat kiadását, kizárólag az
erre szolgáló egyetlen kódkockát kell megjelölnie a Blokkban. Felhívjuk figyelmét, hogy a
nyomtatvány 01-es lapját nem kell kitöltenie!
Amennyiben gépjármű-forgalmazóként kéri az illetékmentességet, az erre szolgáló
kódkockába tegyen X-jelet, amellyel egyidejűleg szükséges nyilatkozni arról is, hogy
megfelel az illetékmentesség feltételeinek. A kért mentesség feltételeivel kapcsolatos, azaz a
nettó árbevétel megoszlására vonatkozó nyilatkozatát a 01-es lap (A) Blokkjában kell
kitölteni!
Amennyiben gépjármű-forgalmazóként azt kívánja bejelenti, hogy a korábban tett, a nettó
árbevételére vonatkozó nyilatkozatában foglaltak nem teljesültek, kérjük az erre szolgáló
kódkockát jelölje meg. Ebben az esetben a 01-es lap (B) blokkját is kell töltenie, amelyben a
mentesség alapjául szolgáló adóévet fel kell tüntetnie!
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A (D) blokkban a főlapot keltezéssel és aláíró nevével kell ellátni. (A papír alapon benyújtott
adatlap aláírás nélkül érvénytelen.)
Amennyiben a nyomtatványt állandó meghatalmazottként, megbízottként (a továbbiakban:
meghatalmazott) kívánja benyújtani, szükséges a képviseleti jogviszonyának előzetes
bejelentése az állami adó- és vámhatósághoz. A képviselet bejelentéséről a Nemzeti Adó és
Vámhivatal hivatalos honlapján (www.nav.gov.hu) „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti
elektronikus ügyintézés általános szabályai 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatóban
talál segítő információkat. A tájékoztató a bejelentésen túl további információkat tartalmaz az
állami adó- és vámhatóság előtti elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás szabályairól.

A bejelentett képviselő nyilvántartásba vételéről az állami adó- és vámhatóság az
adózót/ügyfelet és a képviselőt értesíti. A képviseleti jogosultság az adóhatósággal szemben
az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos.
A cégbejegyzésre, a bírósági nyilvántartásba vételre kötelezett adózók esetében – a
nyilvántartásba vételt végző szervek képviselő adóazonosító jelét is tartalmazó elektronikus
adatszolgáltatása alapján – az állami adó- és vámhatóság hivatalból biztosítja az önálló
képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselők elektronikus eljárási jogosultságát.
Mindez azt jelenti, hogy az ebbe a körbe tartozó törvényes képviselők esetében nem
szükséges külön képviseleti bejelentést tenni az állami adó- és vámhatósághoz.
A Magyar Államkincstár által nyilvántartandó, ún. törzskönyvi jogi személy adózók esetében,
a törvényes képviselőknek az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásuk biztosítása érdekében
az EGYKE adatlapon külön képviseleti bejelentést szükséges tenniük.
Ha a nyomtatványt eseti meghatalmazott írja alá, a meghatalmazást csatolnia kell a
nyomtatványhoz, és ezt az aláírás melletti kódkockában X-jellel kell jelölni. Ilyen esetekben a
meghatalmazás csatolása nélkül a nyilatkozat érvénytelen.
Ha a nyomtatványt az Air.. szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány
aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, ezt a főlapon megfelelő kódkockában Xjellel kell jelölni.
A meghatalmazásnak olyan azonosító adatokat kell tartalmaznia, amelyek alkalmasak a
meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására. A meghatalmazáson annak keltét is fel
kell tüntetni.
Az Air. 17. §. (1)-(3) bekezdése szerint jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt
állandó meghatalmazás alapján a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag,
foglalkoztatott, kamarai jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,
nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba
vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy
adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy
szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja képviselheti. Természetes személyt az
adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely - képviseletre alkalmas - nagykorú
személy is képviselheti. Nem járhat el meghatalmazottként az adóhatóság előtti eljárásban az
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eltiltás hatálya alatt az a természetes személy, akit a cégbíróság vagy a bíróság jogerősen
eltiltott a vezető tisztségviselői tisztség gyakorlásától.
A jogi személy adóügyeiben a jogi személy (és nem annak valamely szervezeti egysége)
képviseletére jogosult cégvezető (mint szervezeti képviselő) is eljárhat. A cégvezető
képviseleti jogosultságát a jogi személy létesítő okiratával vagy szervezeti és működési
szabályzatával, valamint a legfőbb szerv határozatával tudja igazolni, melyekből kitűnik, hogy
a jogi személyt jogosult képviselni. Az általános képviseleti joggal nem rendelkező cégvezető
képviseleti jogosultságát közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással igazolhatja. Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az
eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre.
Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását
haladéktalanul köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, illetve a képviseleti jog
megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az állami adó- és vámhatóságnál.
Az állami adó- és vámhatóságnál rendszeresített állandó meghatalmazás nyomtatvány,
valamint az eseti meghatalmazásra ajánlott nyomtatvány minták az állami adó- és vámhatóság
hivatalos honlapjáról letölthetőek (http://www.nav.gov.hu → Letöltések-egyéb → Adatlapok,
igazolások, meghatalmazás-minták → Meghatalmazásminták).
Felhívjuk a figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz
bejelentett, de aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által beküldött
nyomtatvány – meghatalmazás csatolása nélkül – érvénytelen.
4. A nyomtatvány 01-es számú lapjának kitöltése
A 01-es lap fejlécében az adózó nevét, adószámát és a kitöltés dátumát papír alapú benyújtás
esetén ki kell tölteni.
A gépjármű-forgalmazást végző vállalkozók nyilatkozatát az (A) blokk tartalmazza.
Kérjük, hogy írja be azt az adóévet, amelyre vonatkozóan kéri a gépjármű, illetve pótkocsi
visszterhes vagyonátruházási illetékmentességet megállapító határozat kiadását, valamint
jelölje meg ”X” jellel a három kódkocka közül azt, amely alapján az illetékmentesség
feltételének megfelel.
Az első kódkockát, a gépjármű-forgalmazói tevékenységet nem a nyilatkozattétel adóévében
kezdő vállalkozó akkor jelölje meg, ha a beszámoló elkészítését követően, azaz adóév
hatodik hónapjának első napját követően kerül sor. Ebben az esetben rendelkezésre áll az
előző adóév nettó árbevételének megoszlására vonatkozó adat. Amennyiben az adóhatóság
adóellenőrzés keretében állapítja meg, hogy valótlan nyilatkozatot tett, a meg nem fizetett
illeték kétszeresét pótlólag előírja.
A második kódkocka megjelölésére a gépjármű-forgalmazói tevékenységet nem a
nyilatkozattétel adóévében kezdő vállalkozóként abban az esetben van lehetőség, ha a
nyilatkozattételre az adóév hatodik hónapjának első napját megelőzően, a beszámoló
elkészítése előtt kerül sor. Ekkor az előző adóévi nettó árbevétel megoszlására vonatkozólag
még nem áll rendelkezésre adat, így arról kell nyilatkoznia, hogy az előző adóévi árbevétel
megoszlása alapján valószínűleg jogosult lesz a mentességre.
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Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy
azt az adóév hatodik hónapjának 15. napjáig kell bejelenteni az adóhatóságnak. Az
adóhatóság a meg nem fizetett illetéket 50%-kal növelten pótlólag írja elő. Ha az adóhatóság
adóellenőrzés keretében állapítja meg, hogy valótlan nyilatkozatot tett, a valótlan nyilatkozat
alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét írja elő pótlólag.
A harmadik kódkocka megjelölésére abban az esetben van lehetőség, ha Ön gépjárműforgalmazói tevékenységet a nyilatkozattétel adóévében kezdő vállalkozóként
nyilatkozik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalás meghiúsulásának tényét az adóévet követő hatodik
hónap 15. napjáig köteles bejelenteni. Amennyiben a nyilatkozatban foglaltak nem
teljesültek, akkor az adóhatóság a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illetéket 50%-kal
növelten állapítja meg. Ha az adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg, hogy a
vagyonszerző vállalása nem teljesült, a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét
pótlólag írja elő.
A (B) blokkot akkor kell kitölteni, ha a gépjármű-forgalmazást végző vállalkozó be kívánja
jelenteni, hogy az árbevétele megosztására vonatkozó korábbi nyilatkozatában foglaltak nem
teljesültek. Amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy azt az adóév hatodik
hónapjának 15. napjáig, gépjármű-forgalmazói tevékenységet a nyilatkozattétel adóévében
kezdő vállalkozó esetében az adóévet követő hatodik hónap 15. napjáig kell bejelenteni az
adóhatóságnak.
Kérjük, hogy az adóév kitöltése esetén minden esetben a korábbi nyilatkozattétel
adóévével megegyező évet tüntessék fel.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

