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A gépjárműadóval kapcsolatos adózta-
tási feladatokat 2021. január 1-től a Nem-
zetiAdó-és Vámhivatal (NAV) vette át.

Aváltozás a gépjármű-üzembentartókat
(tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendő-
jük nincs.

Év elején a NAV minden érintettnek ha-
tározatot küld a fizetendő adóról, az aktuá-
lis fizetési határidőkről és az új gépjármű-
adó-bevételi számláról.

A gépjárműadó első részletét 2021. áp-
rilis 15-éig, a második részletet 2021. szep-
tember 15-éig kell befizetni a 410-es adó-
nemhez tartozó, szá-10032000-01079160
mú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi
számlára.

A változások nem befolyásolják a gép-
járműadó alóli mentességeket. A 2020. de-
cember 31-én fennálló adómentességet és
szüneteltetést az önkormányzatok adat-
szolgáltatása alapján a NAV hivatalból,
automatikusan veszi figyelembe az adó ki-
vetésénél.

Ez évtől a mentességet, a szüneteltetést
és az adókedvezményt is a GJADO „adat-
és változásbejelentő lap a gépjárműadó
mentesség/kedvezmény/szüneteltetés
igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon le-
het bejelenteni, amely legegyszerűbben az

Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással
(ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyom-
tatvány papír alapon is elérhető a NAV köz-
ponti ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett,
változott vagy megszűnt adókötelezettség-
gel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az
önkormányzati adóhatóságokhoz lehet for-
dulni.

2021. január 1-jétől a helyi iparűzési
adóalanyok a NAV-hoz kötelesek be-
nyújtani helyi iparűzési adó bevallásu-
kat ÁNYK programon keresztül. A be-
vallások feldolgozása továbbra is az önkor-
mányzati adóhatóságnál történik. Az adót,
adóelőleget továbbra is az önkormányzat
számlájára kell megfizetni.

A koronavírus-világjárvány nemzet-
gazdaságot érintő hatásának enyhítése ér-
dekében szükséges egyes intézkedésekről
szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
a mikro-, kis- és középvállalkozásnak mi-
nősülő vállalkozóknak lehetőséget bizto-
sít a 2021. évi adóelőleg 50%-os csökken-
tésére. Azok az egyéni vállalkozók, egyéb
vállalkozó magánszemélyek (pl. ősterme-
lő) és a mikro-, kis- és középvállalkozások
élhetnek a lehetőséggel, akiknek a nettó ár-

bevételük, vagy a mérlegfőösszegük leg-
feljebb 4 milliárd forint. Az érintett vállal-
kozásoknak a helyi adó törvény szerint be-
vallott és a 2021-ben az önkormányzati adó-
rendelet szerinti adómértékkel bevallandó
adóelőleg 50 százalékát kell az egyes ese-
dékességi időpontokban megfizetni. A két
előlegfizetési időpont 2021. március 15.
és 2021. szeptember 15. Az adóelőleg-
csökkenés lehetőségével abban az esetben
lehet élni, ha a vállalkozó 2021. február 25-
ig nyilatkozik az előírt feltételeknek való
megfelelésről.Anyilatkozat kizárólag az ál-
lami adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó- és vámha-
tóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozat
várhatóan január végétől érhető el a NAV
honlapján. Fontos tudni, hogy ha az adózó
nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt
2021. február 25-ei időpontig, úgy nem él-
het az 50%-os mértékű előlegfizetés lehe-
tőségével. A nyilatkozattétel alól kivétel-
nek képeznek a kisadózó vállalkozások té-
teles adójának hatálya alá tartozó adóala-
nyok (KATA), feltéve, hogy ezt a kedvező
adózást választották az önkormányzati adó-
hatóságnál is. Nekik ebben az esetben nem
kell külön nyilatkozatot tenni, az önkor-
mányzati adóhatóság automatikusan
lefelezi a fizetendő adóösszeget.

Változások a helyi iparűzési adóban

Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző

Változások a gépjárműadóban

FANTASZTIKUS EREDMÉNY – JÓLESŐ ELISMERÉS





Tájékoztató a 2020. évi tevékenységről
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Rátkai Sándor
polgármester

Bötykös Katalin
jegyző



Bötykös Katalin
jegyző

Zakor Lászlóné
nyugdíjas

köztisztviselő



Egészségmegőrzés
a Demecseri Tündérkert

Óvodában és Bölcsődében

A Tündérkerti alfa generáció



Aki életét a gyerekeknek
szentelte

Az első csoportommal







Görögkatolikus bölcsőde épül Demecserben



Hírek a református egyház életéből



Karácsonyi Koncert
2020



1956. október 23.

A szabadság napja
A Demecseri Fúvószenekar közreműködésével Demecser
Város Önkormányzata szűk körű megemlékezést tartott.
Koszorút helyeztek el a Hősök emlékére Demecser Város
Önkormányzata, a Roma Kisebbségi Önkormányzat, a
Tündérkert Óvoda és a Szivárvány Egyesület képviselői.

A magyar kultúra napja



Csintalan József apát-plébános
családi, rokoni körben

Szinte minden
Csintalan gyermek

keresztapja volt



Lucza János
helytörténész



Községi énekkar az 1960-as évek elején
Karvezető: Kiss Gyula



A Covid-19 elleni védőoltásról



SÉRELMEKAPSZICHIÁTRIÁN
– INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése
során? Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhes-
sen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi JogokértAlapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉ-
MÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rend-
ellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

A 31 éve működő egyesület köszöni mindenkinek az előző
évben nyújtott segítséget. Kéri mindazok támogatását, akik
idén adójuk 1 százalékával szeretnék támogatni a város kultu-
rális életének fejlődését.

Adószámunk: 19206235-1-15

Szivárvány EgyesületKözszolgálati felhívás
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Rég volt már, hogy egymásra találtatok
Az idő hamar elrepült
Együtt éltétek le életeteket,
Mely oly sok fáradságba került.

Boldogság kísérte utatokat,
A végsőkig kitartott a szeretet.
Kiálltátok az élet próbáit,
Amiért dolgozni, harcolni kellett.

S ím, most 59 évnyi házasság után
Még mindig velünk vagytok,
Büszkén tekintenek rátok gyermekeitek
S csodálattal unokáitok, dédunokáitok.

Hálásak vagyunk, hogy értünk
Annyi mindent tettetek,
Terelgettetek az élet útján,
Segítettetek, felneveltetek.

Ha egy apró esés után
Szemünkből a könny kicsordult
Ti megvigasztaltatok, mondva:
„Mire katona leszel, meggyógyul!”

Most, hogy már felnőttünk
Köszönettel tartozunk nektek!
És szeretettel kívánjuk,
Hogy legyen hosszú, boldog életetek.

Bartha Lajost és Bartha Lajosnét sz. Molnár Erzsébetet 59. éves házassági
évfordulójuk alkalmából, szeretettel köszönti családja.

Házassági évforduló

Csipetnyi természet – sikeres fásítási program a kerékpárút mentén


