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Iktatószám: ad. 4304 {L tzotg,
,,A jókedvű adakozót szereti lsten.', (2Kor 9,7)

Kedves Testvérünk!

Minden korábbi segítségét megköszönve, kérjük, hogy amennyiben még nem tette ezt meg) adója 1
száza|ékának felaján|ásáva| támogassa egyházunk munkáját és társadalmi szotgá|aÍát" Ez az ,in számára
nem jelent semmiféle többletkiadást, hiszen eleve levont adója egy százalékátjuttathatja e| fe|ajáriásával az
egyházunkhoz. Ha nem dönt adója egy száza|ékfuol, apénz az á|Iamná| marad. Kérjük, biztassa rokonait, barálaít,
ismerőseit is, hogy rende|kezzenek adójuk egy százaIékáról. Ha Ön nyugdíjas és nincs adóköteles jövedelme,
kérjük' hogy bátorítsa gyermekeit, családtagjait, hogy aján|ják fel adójuk egy száza|ékát a református
egyháznak.
Az adőzást törvények tavalyi vá|tozása miatt, amennyiben 20l8-ban már felajánlotta egyházun7aak adója egy
száza|ékát, többé nem ke|l fáradnia vele, mert aZ visszavonásig érvényes. Aki tavaly Í'ettnyilatkozatot, annak
üresen kell hagynia anyí|atkozati lapon a kedvezményezett technikaí számára, nevére vonatkozó mezőkel..
Ki rendelkezhet adója egy százalékaról?

- akinek van adóköteles jövedelme (magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők is)
- fontos: az is rende|kezhet, akinek a különböző adókedvezmények miatt 0, vagy néhány száz,vagy

ezer forint a fizetendő adója. A 0 és párszáz, párezer forintos felaján|ás is növeli az egyház részére
juttatott állami támogatás összegét.

A rendelkező tyí|atkozat nyomtatványa megtalálhaÍő az adőhatóságtól kapott borítékban, illetve letölthető a
nav.gov.hu honlapról is. Ha segítségre van szüksége a kitöltésben, látogasson el a;ryy.w.e.gy$Z-'e.{u.e--4Í9jb--qapl.p$.hu
oldalra, ahol minden információt megtalál.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma, amelyet any1|atkozaton fel kell tiintetni: 0066
Szemé|yi jövedelemadónk alapítványoknak, egyesületeknek felajánlható egy száza|ékávaI is támogathatjuk
egyházunk szo|gá|atát, ha anól református kötődéSű a|apitvány vagy egyesü|et javára rendelkezünk, A
támogatható szervezetek listája megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Yww**3Y.gqy-.hp1szia/pzi3
oldalrín.

Ha már beadta az adóbeva!|ását, de elfelejtett rendelkezni adoja egy százalékárőI, még most is megteheti akár
interneten, akár papíron, postai úton május 20-ig.
Kérjük, hogy holnapján, Facebook oldalán ossza meg egyházunk adakozásrabiztatő kisfilmjét.

. https://www.youtube.com/watch?v:Sc9glRl1U9g

Segítségét, támogatását megköszönve, életére és szolgálatára Isten áldását kérve:

Dr. Huszár Pál
főgondnok,

aZsinat világi elnöke

qk*,
püspök,

a Zsinat lelkészi elnöke

Testvéri köszöntéssel:
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