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Adója 1%-ával támogassa Ön is a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát!
technikai szám: 0066 � Több, mint egy szám!

reformatus.hu/egyszazalek

Kedves Testvérünk!

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

Idén május 22. a személyi jövedelemadó bevallásának határideje, amely során a mellett, hogy számot kell 
adnunk tavalyi bevételeinkr�l, rendelkezhetünk arról is, hogy adónk akár kétszer egy százalékával a 
református egyház társadalmi szolgálatát támogatjuk. Köszönjük, ha korábban már támogatta ilyen 
módon egyházunkat, egyúttal bátorítjuk idén is a nyilatkozattétel lehet�ségére a református egyház javára. 
Ehhez összeállítottunk egy rövid tájékoztatót, hogy mire kell különösen �gyelni az adóbevallás elkészítése 
során.

Újdonság, hogy idén az adóhivatal elkészíti a bevallásunk tervezetét: március 15-ig igényelhetjük annak 
postai kézbesítését vagy március 15. után ügyfélkapus regisztrációnkkal elektronikusan is elérhetjük és 
módosíthatjuk. Akár élünk ezzel a lehet�séggel, akár magunk töltjük ki bevallásunkat, a személyi 
jövedelemadónk egyházaknak és civil szervezeteknek felajánlható kétszer egy százalékáról rendelkez� 
nyilatkozatot beküldhetjük az adóbevallás részeként. Akiknek a munkáltatója készíti el a bevallását, azoknak 
május 10-ig szükséges munkaadójuknak leadni a nyilatkozatot lezárt, aláírt borítékban. Egyéni vállalkozóknak 
és �stermel�knek február 27-ig kell adóbevallást készíteniük. Ha valaki az adóbevallás során elmulasztott 
rendelkezni a személyi jövedelemadó felajánlható kétszer egy százalékáról, akkor lehet�sége van 
pótlólag eljuttatni az adóhatóságnak a nyilatkozatot. A beküldés végs� határideje minden esetben 
május 22. Ha eddig nem kerül postára, akkor érvényét veszti a nyilatkozat! 
 A rendelkez� nyilatkozat nyomtatványa megtalálható az adóhatóságtól januárban megkapott 
borítékban, az adóhatóság nyomtatványkitölt� programjában, illetve letölthet� a nav.gov.hu vagy a 
reformatus.hu/egyszazalek címen elérhet� honlapról is. A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma, amelyet a nyilatkozaton fel kell tüntetni: 0066. 
 Fontos, hogy az egyházaknak felajánlható egy százalékra vonatkozó nyilatkozatot mindenkép-
pen töltsék ki azok is, akik a kedvezmények miatt esetleg nem vagy csak kevés személyi jövedelemadót 
�zetnek, mert ha közvetlenül nem is vagy csak kis mértékbe növelik ezzel az egyházaknak járó összeget, 
közvetve mégis, hiszen az egyszázalékos felajánlásokat kiegészít� támogatás megállapításakor az állam nem a 
felajánlott összeg nagyságát, hanem a rendelkez� magánszemélyek számát veszi �gyelembe. 
Noha az egyszázalékos felajánlás a rendelkez�nek tulajdonképpen nem kerül semmibe, mégis egyfajta 
adomány, támogatás. Ezért ha fontosnak tartjuk a kedvezményezettek munkáját, hívjuk fel rokonaink, 
ismer�seink �gyelmét a lehet�ségre. Ha a református egyháznak adjuk adónk egy százalékát, társadalmi 
szolgálatát � többek között missziói, oktatási, egészségügyi, szociális tevékenységét � támogatjuk 
vele. Tartsuk azonban szem el�tt azt is, hogy a személyi jövedelemadónk civil szervezeteknek 
felajánlható egy százalékával is támogathatjuk egyházunk szolgálatát, ha arról református köt�dés� 
alapítvány vagy egyesület javára rendelkezünk. A támogatható civil szervezetek listája megtalálható a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) www.nav.gov.hu/szja/szja címen elérhet� honlapján, de lehet ez a gyülekezet 
munkáját vagy a gyülekezet számára fontos célt (pl. egyházi intézményt, valamilyen missziós tevékenységet) 
támogató alapítvány vagy egyesület is.

Budapest, 2017. márciusa
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