A FIDESZ-KDNP KORMÁNY „CHIPS ADÓVAL” ÖSZTÖNZI AZ ORVOSOKAT
ÉS ÉLELMISZER TERMELŐ CÉGEKET A MAGYAROK ÉLETÉT RÖVIDÍTŐ,
IVARTALANÍTÓ HATÁSÚ „NEMZETI SÓ STOP MENZAREFORM”
SZOLGÁLATÁRA
I.

GAZDASÁG

Csipszadó: van választás
NETADÓ EGÉSZSÉGÜGYI RIZIKÓK

Már nem csak a csipszadó egyszerű megfizetésével könnyíthetnek lelkiismeretükön azok a cégek, amelyek az
emberek egészségét megterhelő termékeket hoznak forgalomba. Az adóhivatal emlékeztet: a termékdíj egy
részét egészségtámogató programok finanszírozásával, szervezésével is letudhatják.

A népegészségügyi termékadót (neta) január 1. óta csökkenteni lehet az egészségmegőrző programok
költségeivel legfeljebb az adó összegének 10 százalékáig - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) a honlapján közzétett tájékoztatóban.
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Egészségmegőrző programnak minősül az adóalany költségekkel járó, vagy a népegészségügyi szerv
egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló tevékenysége, akciója,
programja, amely bármely magánszemély által, ingyenesen elérhető. Az adócsökkentés bármely erőkifejtéssel
járó szabadidős tevékenység népszerűsítésére irányuló tevékenység kapcsán alkalmazható.

Ha az adóalanynak nincs saját programja, népegészségügyi szerv által szervezett egészségmegőrző
programhoz is csatlakozhat, vagyis élhet az adócsökkentéssel akkor is, ha például havonta meghatározott
pénzösszeget átutal a népegészségügyi szerv számlájára az általa szervezett program költségeihez való
hozzájárulás címén. Ekkor az aktuális adómegállapítási időszakra fizetendő adót az ugyanazon időszakban
átutalt/befizetett összeggel lehet csökkenteni (a fizetendő adó összegének 10 százalékáig).

Akár saját, akár népegészségügyi szerv által indított programról van azonban szó, az adócsökkentés kizárólag
akkor vehető igénybe, ha az bármely magánszemély által ingyenesen hozzáférhető, elérhető, tehát nem
alkalmazható például az adóalany saját munkavállalóinak szervezett rendezvényei esetében. Azon
tevékenység, rendezvény, amely - akár csak jelképes összegű - nevezési/részvételi díj ellenében vehető
igénybe, nem minősül egészségmegőrző programnak. A nem szabadtéren megrendezett programok esetében
a létszámkorlátozás nem kizáró tényező, a rendezvénnyel kapcsolatos költségek levonhatók a netából. Ha
azonban az adóalany például a kerékpározást népszerűsítő programja keretében a kerékpár márkáját
népszerűsítő tevékenységet is folytat, az utóbbival kapcsolatban felmerült költségek nem vonhatók le.

Az adóhatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy az adóellenőrzés alkalmával számlával, számviteli bizonylattal
vagy más okirattal (például szerződéssel) kell igazolni az adócsökkentés során elszámolt költségek
hitelességét. Olyan nyilvántartást érdemes vezetni, amelyből az adómegállapítási időszakban az
egészségmegőrző programmal kapcsolatban felmerült költségek/ráfordítások egyértelműen
beazonosíthatóak, összegszerűen meghatározhatóak és hitelesek.

Az adócsökkentést kizárólag abban az adómegállapítási időszakban lehet alkalmazni, amikor a költségek,
ráfordítások felmerültek, vagyis csak arról az időszakról szóló adóbevallásban lehet érvényesíteni. Ha nem
számolták el a kedvezményt, utólag, önellenőrzéssel lehet érvényesíteni.
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A NAV egy konkrét példát is ismertet az adócsökkentésre. E szerint az adóalanynak az adó-megállapítási
időszakban 7,6 millió forint neta-fizetési kötelezettsége keletkezett, azonban ugyanezen időszakban 13,2
millió forint költsége is felmerült egészségmegőrző programokkal kapcsolatban. Ha él az új kedvezménnyel,
az egyébként fizetendő adó összegének maximum 10 százalékával, vagyis legfeljebb 760 ezer forinttal
csökkentheti a fizetendő adó összegét, vagyis 7,6 millió forint helyett 6,84 millió forint netát kell fizetnie. Az
adócsökkentés során el nem számolt 12,44 millió forintos költségrészt nem lehet figyelembe venni a
következő adómegállapítási időszakokban fizetendő adó csökkentéséhez.

II.
TUDTAD, HOGY MIÉRT ÉLETRÖVIDÍT ÉS IVARTALANÍT A NEMZETI STOP SÓ MENZAREFORM?
Tudtad, hogy életrövidítő és ivartalanító is a konyhasó helyett használt "patkányméreg" hatású kálisóval
növelt káliumtartalmú élelmiszer, a magyar lakosságra rákényszerített "Nemzeti Só Stop Program"?
Tudtad, hogy ez a világ legnagyobb terrorizmusa, amivel a keresztényeket gyilkolják? Nem tudhattad,
mert mindenhol szembehazudják a káliumtúladagolás és a konyhasóhiány fajirtó hatását bizonyító
hatás méréseket a magyarok helyére pályázó bűnszervezet orvos és természetgyógyász bérencei?
Például egy szlovák akadémiai kutató szerint, a káliumm űtrágyával növelt káliumtartalmú növények az
állatoknál és embereknél sejtműködési zavarokat, rákbetegséget is okozhatnak, miközben a szaporodó
képességet is veszélyeztetik. Másik kísérletben is szaporodás képtelenek lettek a káliummal (is)
műtrágyázott legelőn táplálkozó birkák negyedik nemzedékének a hímjei.
Hazánkban a mérgező kálisót előbb csak a műtrágyákhoz keverték, de kb. 1980-tól kezdve „étkezési
sóként” is árusítják. Amióta ezt élelmiszer törvényben megengedték, a mérgez ő kálisóval is sózzák az
élelmiszereket. A fajirtással országelbitorlást elnevezték „Nemzeti Só Stop Program Menzareformnak”.
A MENZAREFORM fajirtó hatásait bizonyító konkrét mérésekről lásd a www.tejfalussy.com honlapot,
ahol közzétettem az életrövidülés és ivartalanodás elleni egyéni védekezéshez szükséges, élettanilag
optimális, vízpótlás arányos konyhasó és kálium pótlás alapszabályát, az Étkezési Ringer-dózisokat is.
Nem hinni kell a hatások eredményeit, hanem rendesen meg kell mérni!
1960 óta egyre fogy a magyar lakosság. Épp azóta, amióta a káliumm űtrágyákkal elkezdték mérgez őre
növelni az élelmiszernövények káliumtartalmát. A fajirtó bűnszervezet vezet ői 1950 óta tudják, hogy
ezzel lehet hatásosan gyilkolni. Onnan is tudhatják, hogy 1950-ben Nobel-díjat kaptak azok a kutatók,
akik a konkrét káliumdózis- és konyhasódózis-hatás méréseikkel, százszázalékos megbízhatósággal
bebizonyították, hogy lecsökkentheti a patkányok és emberek élethosszát és szaporodóképességét a
káliumtúladagoló és vagy konyhasóhiányos táplálkozás, mert eltorzítja a testelektrolit vérszérum víz :
konyhasó : kálium természetes arányait, s ezzel fokozatosan tönkreteszi a sejteket, szerveket. Vese- és
szívmérgező, keringésrontó, immunrendszergátló, daganatkelt ő, izomgyengít ő, érzelemmentesít ő és
elbutító hatású és genetikai hibákat nemi jelleg torzulásokat (pl. pszeudohermafroditizmust) is okoz,
amitől nemzedékről nemzedékre csökken a fajirtás áldozatainak a természetes szaporodó képessége.
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Elsősorban ettől csökken a nemzőképes magyar fiatalok aránya. Ez az eltitkolt tényleges f ő oka annak,
hogy egyre kevesebb a nemzőképes magyar fiatal. Annak is ez az eltitkolt f ő oka, hogy a magyarok a
környező népeknél rövidebb ideig élnek! A bálványimádókkal (a Talmud a keresztényeket is ide sorolja)
szemben a zsidó vallási előírások évezredek óta ajánlják a sózás és ivóvíz rontással rablógyilkosságot,
lásd Mózes V. 7., 2, és 22, Mózes 2., 23, 20-33, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b.
lap. Van egy 1910-ben nyilvánosságra került Alliance Israélite terv, ami szerinti az izraeliták teljesen el
akarják foglalni Magyarországot. Egy 1990-es közlemény szerint Pozsgay Imre miniszter Izraelben
beleegyezett, hogy Ukrajnából egymillió migráns zsidó áttelepüljön Magyarországra, s a FIDESZ-KDNP
kormány 2010. október 8-án elfogadtatta az Országgy űléssel, hogy az izraeli cégek is liberalizáltan
betelepülhessenek Magyarországra, s mivel az izraeli cégek által felvásárolt akármennyi magyar földstb. ingatlan az izraeli cégtulajdonosok és izraelita alkalmazottaik ide szült gyermekei tulajdonává lehet,
az a véleményem, hogy a „MENZAREFORM” a vegyi fegyverként alkalmazott kálium túladagolásával
fajirtás, amit az országgyűlési képviselők az izraelita migránsok gyermekei „országszerzését” el ősegít ő
hazaárulásukkal kombináltak. Ezek ellen csak magad védekezhetsz (HírTv, Panaszkönyv, 2016.03.26.)
Budapest, 2016. március 26.
Jogos védelemként (BTK), és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (PTK) keretében készített
nyilvános szakvéleményként közzéteszi: Tejfalussy András okl. vill. mérnök hatásmérés-tudományi
szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Magyarország (magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com)
(Azonosító: menzareformosorszabelbitorlas160326)

III.

MEGAKADÁLYOZTÁK A MÉRGEZŐ KÁLISÓVAL MŰTRÁGYÁZÁS ÉS
-KONYHASÓHELYETTESÍTÉS AJÁNLÁSUK ELLENI HOZZÁSZÓLÁST
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