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MEDGIVANDE

till avgiftshjälp
till Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige
(Egyházi járulékról szóló BELEEGYEZÉS a Svédországi
Magyar Protestáns Egyházi Közösség javára)
Härmed ger jag mitt medgivande till avgiftshjälp till Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige att
genom Skatteverket från och med nästa år och tillsvidare dra av 1 % kyrkoavgift beräknad på min kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst.
(Ezennel beleegyezésemet adom a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösségnek, hogy a kommunális
adóköteles jövedelmemre számított 1% -os egyházi járulékot a jövő évtől kezdődően és a továbbiakban
az Adóhivatal útján vonja le.)
Namn:			
______________________________________________________
(Név)
Personnummer:
___________________ - ____________
(Személyi szám)
Adress:		______________________________________________________
(Cím)			
Gata (Utca) / nr (Házszám)
Postadress:		
(Postai cím)		

________________
Postnr (Irányítószám)		

______________________________
Ort (Város)

				________________
______________________________
				Datum (Dátum)		 Underskrift (Aláírás)		
Skicka medgivandet till (A beleegyezést az alábbi címre kell elküldeni):
Ungerska Protestantiska Samfundets Pastorsexpedition, 523 98 HÖKERUM, Tångagärde 136
För att gälla kommande inkomstår måste medgivandet vara insänt senast 31-e oktober året innan.
(Ahhoz, hogy a következő évtől érvényes legyen, a beleegyezést legkésőbb folyó év október 31-ig kell beküldeni.)

Medgivandet är giltigt till det återkallas. Blankett för återkallelse
begärs från och sändes in till Pastorsexpeditionen:
A beleegyezés visszavonásig érvényes. Visszavonási nyomtatványt
a Lelkészi Hivataltól lehet kérni és oda visszaküldeni:
Ungerska Protestantiska Samfundets Pastorsexpedition, 523 98 HÖKERUM, Tångagärde 136.
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Information om statligt stöd i form av
avgiftshjälp från Skatteverket, 1% avgift till trossamfund

Tájékoztatás az 1%-os egyházi járulék
bevételezéséhez nyújtott állami segítségről

Kyrkolagen föreskriver skyldighet för medlemmar i Svenska Kyrkan att betala
församlingsavgift. Avgiften dras tillsammans med kommunalskatten av utbetalaren av
lön, pension eller annan ersättning.
Den som är medlem i ett annat trossamfund kan betala församlingsavgift till detta
trossamfund, vilka bestämmer avgiftens storlek och inbetalningssätt. Skatteverket kan
hjälpa till med att ta in avgift. Denna kallas för avgiftshjälp.
Rätten till avgiftshjälp ansöks hos regeringen och fattas av regeringen. Hjälpen
får endast lämnas till ett registrerat trossamfund som är stabilt, har egen livskraft och
bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället villar
på. Fr.o.m. år 2000 upphörde ungerska prästens anställning hos Svenska Kyrkan och i
denna rådlösa situationen beslutade den dåvarande ungerska rikskyrkorådet att kyrkoavgiftens storlek och inbetalningssätt blir helt och hållet frivilligt. I denna femton års
period bevisades att det var fel att basera samfundets ekonomi på en inte förutseddbar
inkomst.
Ungerska Protestantiska Samfundet har ett datoriserat medlemsregister som omfattar ca. 5500 medlemmar, men bara en mindre del av dessa betalar kyrkoavgift direkt
till samfundet. Det är många som fortfarande betalar avgiften till Svenska Kyrkan,
eller till ett annat trossamfund, men flertalet betalar samtidigt avgift även till Ungerska
Protestantiska Samfundet. Men det är många som inte betalar någon kyrkoavgift alls.
Lagen i Sverige säger också att man inte behöver vara medlem i något trossamfund utan man kan stå utanför.
Den som har bestämt sig för medlemskap i vårt samfund och vill delta i vår gemenskap samt använda tjänsterna har också skyldighet att även ekonomiskt bidra till
samfundets verksamhet.
Enligt § 10 i våra stadgar kan alla boende i Sverige vara medlem i vårt samfund
om ”vederbörande efter sina förutsättningar deltar i samfundets aktiviteter och bidrar
ekonomiskt till samfundets försörjning samt att den lämnar ett skriftligt medgivande
om detta med namnunderskrift”.
På grund av ovannämnda har vi i likhet med andra trossamfund ansökt om stöd
i form av avgiftshjälp. Regeringens beslut 2012-06-14: Regeringen bifaller ansökan.
När börjar avdraget av avgift till trossamfundet att göras?
”Medgivande till avgiftshjälp” skall sändas in till pastorsexpeditionen som lämnar
vidare till rikskassören senast den 31 oktober. Rikskassören meddelar till Skatteverket en datoriserad förteckning över de medlemmar som har lämnat medgivande till
avgiftshjälp. Skatteverket höjer sedan uppgiften om vilket skatteavdrag medlemmens
arbetsgivaren skall göra kommande år med 1%.
Hur påverkas medlemmarna?
För den enskilde medlemmen fungerar avgiftshjälpen på så sätt att storleken på
det skatteavdrag som arbetsgivaren gör varje månad ökas med avgiften till trossamfundet. Detta registreras automatiskt hos Skatteverket i och med att trossamfundet skickar
in sin datoriserad förteckning innan det aktuella inkomståret när avgiftshjälpen skall
träda i kraft. Arbetsgivaren hämtar sedan uppgift om rätt skattetabell från Skatteverket där avgiften till trossamfundet är inräknad. Viktigt! Det är förhållandena den 1
november året innan det aktuella inkomståret som avgör om avgift till trossamfund
skall betalas. Även om ett medgivande återkallas under året är personen fortfarande
avgiftsskyldig för hela året.
Avgiften beräknas på den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten (inkomsten minskad med avdrag t.ex. avdrag för resor till och från arbetet,
pensionsparavdrag, grundavdrag).
När upphör avgiften till trossamfundet att dras?
Ett lämnat medgivande om avgiftshjälp är giltigt till dess att återkallelse görs. Om
man bestämmer sig för att återkalla detta ska en blanket för återkallelse begäras från
pastorsexpeditionen som ska skrivas under med namn och personnummer. Återkallelsen bör ske skriftligt och skickas vidare till rikskassören. Återkallelsen gäller från
och med nästa års ingång om återkallelsen görs senast den 1 november året före det
kalenderår som avses. Återkallelsen påverkar inte själva medlemskapet.
Avgiftshjälpen avslutas också när någon har bestämt sig för att träda ut ur samfundet, och får en skriftlig bekräftelse för detta.
Den som har återkallat sitt medgivande till avgiftshjälp eller träder ut ur samfundet före den 1 november kommer inte att betala kyrkoavgift fr o m det följande
kalenderåret.

A törvény előírja a Svéd Egyház tagjainak kötelezettségét, hogy gyülekezeti járulékot fizessenek. A járulékot a kommunális adóval együtt a fizetést, nyugdíjat vagy más
jövedelmet folyósító intézmény vonja le.
Más egyházak tagjai járulékukat az illető (más) egyházhoz fizetik, mely maga állapítja meg a járulék mértékét és a befizetés módját. Az Adóhivatal segítséget nyújthat
a járulék bevételezéséhez. Ezt nevezik járulékbevételezési segélynek .
A járulékbevételezési segélyre jogosultságról a kormány dönt. Ezt a jogosultságot
csak olyan bejegyzett egyházi közösség kaphatja, mely stabil, saját életerővel bír,
és hozzájárul a társadalom pillérét jelentő alapvető értékek fenntartásához és erősítéséhez. 2000-től a Svéd Egyház nem alkalmaz magyar lelkészt. Tanácstalanságában
az akkori egyházvezetés úgy döntött, hogy az egyházi járulék mértékét és befizetési
módját teljes egészében önkéntességi alapra helyezi. Tizenöt évnyi időszak tapasztalata bebizonyította, hogy téves volt az egyház anyagi gazdálkodását egy megjövendölhetetlen bevételre alapozni.
A Magyar Protestáns Egyházi Közösség számítógépes tagjegyzéke mintegy 5500
tagot tart nyilván, de ezeknek csak egy kisebb része fizet közvetlenül a mi egyházunknak járulékot. Sokan vannak, akik járulékukat továbbra is a Svéd Egyházhoz vagy más
egyházhoz/felekezethez fizetik, némelyek egyúttal a Magyar Protestáns Közösséget is
támogatván. De sokan vannak, akik sehová, semmiféle egyházi járulékot nem fizetnek.
Svédországban a törvény kimondja azt is, hogy nem szükséges valamely egyházhoz tartozni, hanem lehet kívülállónak is maradni.
Aki viszont elszánta magát hogy egyháztagunk legyen és részt kíván venni közösségünkben s annak szolgáltatásaival is élni kíván, annak kötelessége az egyház tevékenységéhez anyagilag is hozzájárulni.
Alapszabályzatunk szerint: 10.§. Az Egyházi Közösség tagja lehet minden
svéd-országi lakos, „ha lehetőségei szerint részt vállal az Egyházi Közösség tevékenységében; ha rendszeres anyagi hozzájárulás formájában részt vállal a közös teherviselésből; ha mindezt nyilatkozat aláírásával is kifejezi.”
A fentiek alapján, más egyházakhoz hasonlóan mi is kérvényeztük ezt az állami
segítséget, melyet a 2012-06-14-i kormányhatározat értelmében jóváhagyták.
Mikor kezdődik az egyházfenntartási járulék levonása?
Az „Egyházi járulékról szóló beleegyezést” legkésőbb október 31-ig a lelkészi hivatalhoz kell beküldeni, mely azt a főpénztároshoz továbbítja. A főpénztáros
számítógépes jegyzéket küld az Adóhivatalnak azon tagokról, akik a járulék ily módon
történő bevételezésébe beleegyeztek. Ezután az Adóhivatal 1%-kal megemelt mértékű
adólevonásra utasítja a munkaadót a következő évben.
Miként befolyásolja ez a tagokat?
Az egyéni tag számára ez úgy működik, hogy a munkaadó által havonta levonandó adórész nagysága megemelődik az egyházi járulék mértékével. Azzal együtt,
hogy az egyház beküldi a következő adóévre vonatkozó „beleegyezők listáját”, az
Adóhivatalnál ezt automatikusan bejegyzik. A munkaadó megszerzi az Adóhivataltól
az illető munkavállalóra alkalmazandó helyes adótáblázatot, amelyben már benne
foglaltatik az egyházi járulék is. Fontos tudni: Azt, hogy egy adott évben sor kerül-e
egyházi járulék fizetésére, azt az előző év november 1-én fennállt állapot dönti el. Ha
ezt követően, év közben vonná is vissza valaki beleegyezését, az a következő évben
még adóköteles marad.
A járulék a megadózandó keresetből kalkulált kommunális bevételi adóra
számítódik (a kereset, csökkentve a levonásokkal, pl. levonás a munkahelyre oda-vissza tett utazásokra, nyugdíjtakarék utáni levonás, alapvető levonás stb).
Mikor szűnik meg az egyházi járulék?
Egy leadott beleegyezés addig érvényes, amíg visszavonásra nem kerül. Ha valaki
a visszavonás mellet dönt, erre vonatkozó nyomtatványt kell kérnie a Lelkészi Hivataltól, amit névvel és személyi számával kitölt és aláír. A visszavonásnak írásban kell
történnie, melyről a főpénztáros értesítést kap. A visszavonás a következő év elejétől
lép érvénybe, ha a visszavonás legkésőbb a vonatkozó naptári év előtti november 1-ig
megtörtént. A visszavonás maga nem érinti az egyháztagságot.
A járulék ily módon történő bevételezése akkor is megszűnik, amikor valaki kilép
magából az egyházból és erről írásbeli megerősítést kap.
Az, aki egy adott év november 1-e előtt visszavonta beleegyezését, hogy egyházi
járulékát így bevételezzék, vagy kilépett az egyházból, a következő naptári évtől nem
fizet egyházi járulékot.
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