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Kedves Lelkipásztor Testvérünk!

A személyijövedelem-adó bevallása során az adózók minden évben május 20-ig rendel-
kezhetnek arról, hogy adójuk akár kétszer egy százalékával a református egyház 
társadalmi szolgálatát támogatják. Köszönjük, hogy évről évre felhívja a gyülekezeti 
tagok figyelmét, hogy éljenek az ehhez szükséges nyilatkozattétel lehetőségével. Szeret-
nénk egyúttal idén is a segítségét kérni az érintettek megszólításában, amihez küldjük a 
mellékelt plakátot. Kérjük, helyezzék ki ezt a helyben szokásos módon. Összeállítottunk 
továbbá egy rövid tájékoztató levelet is, hogy mire kell különösen figyelni az adóbevallás 
elkészítése során, amely sokszorosítva akár a persely mellé is kitehető szóróanyagként, 
vagy például családlátogatások során vagy a presbitereken keresztül lehet eljuttatni a 
gyülekezeti tagoknak. Ha személyes beszélgetés során, presbiteri gyűlésen vagy az is-
tentiszteleti hirdetések között esik szó a kérdésről, akkor – a rendelkezésre álló idő függ-
vényében – az alábbi, a tájékoztató levélben is részletezett szempontokat javasoljuk 
megemlíteni.

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy az egyházaknak felajánlható egy száza-
lékra vonatkozó nyilatkozatot mindenképpen töltsék ki azok is, akik a kedvezmények 
miatt esetleg nem vagy csak kevés személyi jövedelemadót fizetnek, mert ha közvetlenül 
nem is vagy csak kis mértékben növelik ezzel az egyházaknak járó összeget, közvetve 
mégis, hiszen az egyszázalékos felajánlásokat kiegészítő támogatás megállapításakor 
az állam nem a felajánlott összeg nagyságát, hanem a rendelkező magánszemélyek szá-
mát veszi figyelembe. A Magyarországi Református Egyház technikai száma, ame-
lyet a nyilatkozaton fel kell tüntetni: 0066.

Bátorítsuk egyháztagjainkat arra is, hogy a személyi jövedelemadó civil szerve-
zeteknek felajánlható egy százalékával is támogatható egyházunk szolgálata, ha 
arról valaki református kötődésű alapítvány vagy egyesület javára rendelkezik. Felhív-
hatjuk tehát a figyelmet a gyülekezet munkáját vagy a gyülekezet számára fontos célt 
(pl. egyházi intézményt, valamilyen missziós tevékenységet) támogató alapítványra vagy 
egyesületre is.

Budapest, 2016. áprilisa

Segítségét megköszönve, életére és szolgálatára Isten áldását kérve,
Testvéri köszöntéssel:

„A jókedvű adakozót szereti Isten.”

(2Kor 9,7)

Dr. Huszár Pál
főgondnok,

az MRE Zsinatának 
világi elnöke

Dr. szabó István
püspök, 

az MRE Zsinatának
lelkészi elnöke


