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Tisztelt Elnök Asszony/Úr! Továbbítom Dobson Tibor tû. ddtbk., elnök úr
levelét a súlyadóval kapcsolatban. Kérem, hogy szíveskedjen a helyben
szokásos módon valamennyi érintett egyesületet a lehetõ leghamarabb
tájékoztatni. 
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Továbbítom Dobson Tibor tû. ddtbk., elnök úr levelét a súlyadóval kapcsolatban.
Kérem, hogy szíveskedjen a helyben szokásos módon valamennyi érintett
egyesületet a lehetõ leghamarabb tájékoztatni. 

Mivel adott esetben több ezer vagy tízezer forintos fizetési kötelezettség is
lehetséges, ezért szükséges a gyors információ áramlás az egyesületek felé.  

Annak érdekében, hogy minden érintetthez eljusson az információ, kérem, hogy aki
olvasta az üzenetet, az szíveskedjék egy visszajelzést küldeni részemre! Ez
megtehetõ egy olvasási visszaigazolással, vagy egy egysoros üzenettel is. Akitõl
nem kapok holnap délutánig visszajelzést, azt - az üzenet súlyos anyagi vonzatai
miatt - telefonon megpróbálom majd elérni. 

Üdvözlettel: Schillinger Norbert ny. tû. alezredes irodavezetõ Magyar Tûzoltó
Szövetség tel.: +3614334001        92554       +36703308487   Tisztelt Bajtársak!
 
 A gépjármûadó (súlyadó) befizetésérõl 2021. január 01-tõl a vonatkozó jogszabály
változása miatt a NAV vélhetõen valamennyi helyi szervezetünknek értesítést küld
a befizetés érdekében.
 Tekintettel arra , hogy a 1999. évi LXXXIV. törvény alapján * azok a tûzoltó
szerkocsinak minõsülõ gépjármûvek, melyek riasztáskor részt vesznek a tûz elleni
védekezésben, vagy a mûszaki mentésben [Gjt. 5. § e) pont],* mentesíthetõek a
befizetés alól, amennyiben az ehhez szükséges adatlapot a NAV honlapjáról -
alábbiak szerint - kitöltve visszajuttatják.
 *A mentességek, kedvezmények, szünetelés bejelentésére a NAV a
GJADO-adatlapot rendszeresítette.
 A nyomtatvány elektronikusan elérhetõ a NAV honlapján az Általános
Nyomtatványkitöltõ
 Keretprogramban (ÁNYK), illetve a NAV honlapján közzétett Online
Nyomtatványkitöltõ
 Alkalmazás (ONYA) portálon is.*
 Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az egyesület megkapja a befizetési
kötelezettséget, akkor akkor a mentességre vonatkozó adatlapot a
tartozásmentesség érdekében, soron kívül kitölteni és visszaküldeni szíveskedjen.
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