
Kérjük, támogassa adója 1-1%-val a Magyarországi Evangélikus Egyházat, 

a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséget és Intézményeit! 
 
TUDNIVALÓK: 

A személyi jövedelemadó törvény alapján idén is lehetıség van adónk kétszer 1%-ának 
felajánlására. Az elsı 1%-ot valamely egyház részére-, és még egyszer 1%-ot valamely 
közhasznú tevékenységet folytató alapítvány, illetve társadalmi szervezet részére lehet 
eljuttatni.  

Bárki rendelkezhet, aki 2018-ban adóköteles jövedelmet kapott, és errıl jövedelemadó 
bevallás készül, és megfizeti a kiszabott adót. 

Ha a magánszemély bevallásában fizetendı adója 0 Ft (például az egyes adókedvezmények 
miatt), az egyházak részére még ebben az esetben is szükséges rendelkeznie, mivel az 
egyházak - az 1%-on túli - kiegészítı állami támogatása a rendelkezık száma (és nem a 
felajánlott összeg nagysága) alapján történik. 

A rendelkezı nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz, 2019. 
május 22-ig (függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetleg már februárban be kellett 
adnia)! 

Szeretettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 
elsı 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház részére 

 
Technikai szám: 0035; 

a második 1%-át a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséget támogatva az 
alábbiakban felsoroltak közül választott alapítvány számára ajánlják fel. 

A " Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért " alapítvány 
adószáma: 18801703 -1 -15 

Az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda  
" Szülık a gyermekeinkért " alapítvány 

adószáma: 18790256 -1 -15 

A " Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért " alapítvány 
 adószáma: 18796104 -1 -15  

A " Luther Márton Kollégium Tanulóiért " alapítvány 
adószáma: 18803640 - 1-15 

A " Segítség háza a tirpák utódokért " alapítvány 
adószáma: 18151053 - 1-15 

TENNIVALÓK : 

- Ha önadózó, a beküldendı adóbevalláshoz mellékelje rendelkezı nyilatkozatát. 
A rendelkezı nyilatkozatot a 18SZJA bevallás EGYSZA jelő formanyomtatványa-, vagy 
azzal egyezı adattartalmú lap kitöltése után egy borítékba kell tenni. A borítékon tüntesse 
fel nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, zárja le és a lezárást azon keresztülmenı 
aláírásával hitelesítse.  

- Ha elektronikus úton nyújtja be bevallását, úgy a 18SZJA bevallás csomag „EGYSZA” 
fülére kattintva található nyomtatványon rendelkezhet a befizetett adó 1+1 százalékáról. 

 
Köszönjük támogatását!  

 


