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A jövedelemadó egy
százaléka

Gazdasági ismere
tek az egyházban
A katolikus egyház az isteni tanítás hirdetőjekéntszerves része an
nak a világnak, amelyben élünk. Alapvető küldetése, hogy Isten
szeretetét és tanítását megismertesse az emberekkel. Ezt csak velük
együtt élve, a mindennapi feltételekhez alkalmazkodva tudja meg
tenni. Nem vonhatja ki magát a világból, hiszen attól elidegenedve
feladatát sem tudná teljesíteni.

Korunkban a gazdaság egyre jobban befolyásolja életünket. A
műszaki, gazdasági és társadalmi fejlődés eredményeként folyama
tosan növekszik az egymásrautaltság, és egyre kényszerítőbbköve
telmény a bonyolult összefüggések megértése, az ahhoz történő al
kalmazkodás. Kűlönősen igaz ez a 20. század végén, amikor a gaz
dasági-politikai viszonyok globálisak, Európán belül pedig hangsú
lyozott szerep jut az integrációnak.

Az egyház több síkon is résztvevője és szereplője ezeknek a fo
Iyamatoknak, ezért az elvárható különleges és általános ismeretek
köre is viszonylag jól meghatározható.

Az egyház és annak legfelső vezetői a mai politikai élet igen
fontos szereplői- annak ellenére, hogy közvetlenül nem vesznek
részt benne. Az oktatásban, az egészség- és szociális ügyben be
töltött szerepük miatt a különböző kormányok alatt eltérő hang
súllyal, de soha el nem hanyagolható mértékű szerepet játszanak.
Minden évben visszatérő kérdés a költségvetési törvény megho
zatalakor az egyház, illetve az általa ellátott feladatok támogatá
sának ügye. Ez akkor is így lesz, ha hosszú tárgyalások eredmé
nyeként sikerül olyan automatizmusokat beépíteni a rendszerbe,
amelyek csökkentik az eseti megoldást igénylő témák körét. Min
denekelőtt azonban ki kell építeni ezeket az automatizmusokat.
amelyek tárgyalása során csak nagyon komoly felkészüléssel és
szakértelemmel lehet sikert elérni.

Jó példa erre a személyi jövedelemadó egy százalékának fel
ajánlási lehetősége. A bevezetés évében a rossz előkészítés vagy a
politikai akarat eredményeként az egyházak mindenféle egyéb
szervezettel voltak kénytelenek "megküzdeni" az adófizetők pén
zéért. Egymással össze nem hasonlítható célok keveredtek össze:
beteg gyerekek megsegítése, a Nemzeti Színház felépítése stb.
Ezek mindegyike nemes cél, az egymással történő versenyeztetés
viszont nemtelen dolog. Olyan helyzetbe hozza az egyént, amely
ben jó döntés nem születhet.
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Az adórendszer
egyházi

diszkriminációja

Szociálpolitika

A második évben a tárgyalások eredményeként sikerűlt kicsit
előrelépni, és az egyéb célokat leválasztani az egyházak támoga
tásáról. Ekkor már látszólag tiszta döntési helyzet alakult ki, mert
az egy százalék felajánlásakor csak az egyes egyházakat kellett
összevetni, és ez alapján dönteni. Kérdés azonban, hogy ez-e a jó
megoldás? Mindenki csak a saját adój ának egy százalékáról dönt
hessen, vagy más országok gyakorlatát követve az erről nyilátko
zók az összes személyi jövedelemadó egy százalékának sorsáról
dönthetnek?

Nyilvánvaló, hogy a történelmi egyházak számára ez utóbbi
megoldás sokkal kedvezőbb, hiszen tagjaik között nagyon sok
alacsony jövedelmű, vagy egyáltalán nem adózó (például nyugdí
jas) található. Érvekkel, kellő felkészültséggel kell és lehet állás
pontunkat megvédeni.

Nem nélkülözhető a tárgyalások során az államigazgatási eljárá
sok rendjének ismerete sem, azok figyelemmel kísérése, és ha szűk

séges, javaslattétel a módosításukra. Előbbi példánknál maradva ér
demes tüzetesen megvizsgálni az egy százalék felajánlásának folya
matát, annak szabályozását. Nem túlzás kijelenteni, hogy csak a leg
elszántabbak jutottak el addig, hogy végigcsinálják a procedúrát, és
rendelkeztek adójuk meghatározott hányadáról.

Az APEH által kiadott egységcsomag kísérőlevele inkább lebe
szél mindenkit az egészről, mintsem buzdítana arra. A különböző

adószámok beszerzése rendkívül nehézkes, ami gyakran kedvét
szegi a próbálkozónak. Az egységcsomag minden szükséges kel
léket tartalmaz, ami az adóbevallással kapcsolatos. Egyedül a fel
ajánlások csatolásához szükséges boríték hiányzik belőle.

Ezek a példák látszólag apróságok, de az esetleg emiatt elvesz
tett százezreknél vagy millióknál is sokkal több múlhat rajtuk. A
bevallások értékelése alapján ugyanis könnyen meg lehet alapoz
ni egy csökkentett mértékű költségvetési támogatást azzal, hogy
az állampolgárok mily csekély hányada ajánlotta fel adóját az
egyházaknak. Ez az igazi veszély, és ezért kell nagyon felkészül
ten részt venni a tárgyalásokon. Hasonlóan speciális ismeretekre
van szükség az adótörvények általános jellemzőinek kialakításá
hoz. Kiket és milyen módon támogasson a személyi jövede
lemadó törvény, hogyan lehet például a több gyermeket nevelők

terheit az adórendszer által csökkenti. Milyen lehetőségek vannak
a költségvetésen belül egyéb támogatásokra, és milyen következ
ménnyel jár az egyes jogcímek évenkénti változtatása, amely az
átláthatóságot jelentősen csökkenti.

Szinte teljesen különálló területet jelent a szociálpolitika. Ennek
belső összefüggései, a szoros és néha nehezen áttekinthető költ
ségvetési kapcsolatai azért érdemelnek külön figyelmet, mert ez
az a terület, ahol az egyház az oktatáson kívül a legaktívabban
kapcsolódik be a mindennapi életbe.
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Társadalombiztosítási
törvény

Jogszabálykövető

programok

A felsorolt ismeretek csak hosszú gyakorlat alapján szerezhetők

meg. Természetesen nincs szükség arra, hogy mindenki rendel
kezzék ezekkel, de feltétlenül szükséges, hogy a Magyar Püspöki
Kar környezetében kialakuljon és dolgozzon egy ilyen szakértői

csapat.
Plébániák, oktatási és szociális intézmények stb. mindennapos

működtetéséhezegészen másféle ismeretekre van szükség. Ekkor
ugyanis már nem a törvények, szabályok, szabályozók kialakítása
a feladat, hanem azok helyes alkalmazása. Hosszan lehetne sorol
ni azokat a feltételeket, amelyekhez a napi élet során alkalmaz
kodni kelL

A katolikus egyház esetében különösen elvárható, hogy intéz
ményeinek működtetésekor a jogszabályokban rögzített kötele
zettségeket maximális mértékben teljesítse. Ez azonban termé
szetesen nem könnyű feladat, hiszen az egyes jogszabályok értel
mezésekor évtizedes gyakorlattal rendelkező szakértők is eltérő

álláspontot alakítanak ki. Erre legjobb példa a személyi jövedelem
adójáról szóló törvény, amellyel kapcsolatban a másodfokon eljá
ró bíróság igen gyakran felülbírálta az első fokon hozott döntést.
Ez a Legfelsőbb Bíróság Elnöke szerint is a jogszabályok előkészí

tetlenségére és azok alacsony szakmai színvonalára utal.
Hasonló gondokat okoznak a társadalombiztosítással kapcsola

tos jogszabályok is. Ezek folyamatos változásának nyomon köve
tése az Egészségügyi Pénztár és a Nyugdíjbiztosítá Pénztár mun
katársai számára is szinte megoldhatatlan feladatot jelent. Az
ezen a téren kialakult zűrzavaros állapot óriási erőfeszítést köve
tel mindazoktól, akik a napi gyakorlat során kényszerülnek a jog
szabályok alkalmazására.

Segítséget jelent azonban az a tény, hogy ezek a szabályok vi
szonylag jól algoritmizálhatóak. Meglehetősen nagy azoknak a
programoknak a száma, amelyek alkalmasak arra, hogy az alap
vető, rutin jellegű feladatokat végrehajtsák, és az adó- és társada
lombiztosítási kötelezettséget megállapítsák. Megvásárlásukkor
két szempontot mindenképpen érdemes szem előtt tartani: csak
olyan programot szabad megvenni, amely már sok és különféle
területen működő felhasználónál működik, és amelynél a szállító
garantálja a(z ingyenes) jogszabálykövetést.

Ilyen program birtokában sem lehet azonban elhanyagolni a
folyamatos továbbképzést. Ezt több szinten és többféleképpen le
het megszervezni, mindig az adottságoknak megfelelően. Az
egyik rendező elv lehet a regionális szemlélet; ennek alapján a
képzés például egyházmegyénként zajlik. Előnye, hogy viszony
lag kevés szervezőmunkát igényel, és a jól bevált csatornák, kap-
csolatok alapján lebonyolítható. ,

Szakmai szempontból talán mégis hasznosabb, ha a hasonló
profilú intézmények rendezik ezeket az eseményeket. A földrajzi
távolság, a (kezdetben) nem olyan szoros kapcsolatok ellenére az
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Az általános forgalmi
adó

Egyházi alapítványok

azonos jellegű problémák megoldására tett közös erőfeszítések

várhatóan nagyobb haszonnal járnak.
Az általános forgalmi adó szempontjából a katolikus egyház

által működtetett intézmények jellegüknél fogva általában alanyi
adómentességet élveznek és/vagy tárgyi adómentes tevékenysé
get folytatnak. Ez sok szempontból igen kedvező, de olykor hát
ránnyal is jár. Ez ugyanis egyben azt is jelenti, hogy az ÁFA
visszaigénylésére sincs mód, ami néha igen jelentős források elve
szítését jelenti.

Az ÁFA-törvény pontos ismerete, a számviteli előírások precíz
megtartása esetén is van azonban lehetőség arra, hogy bizonyos
esetekben visszaigényeljük az ÁFÁ-t. Ezt azonban mindig csak a
konkrét eset ismeretében lehet eldönteni. A viszonylag csekély
előfordulási szám miatt elegendő, ha csak néhány tanácsadó jár
tas ezekben az ügyekben, akik minden esetben alapos mérlegelés
után adnak tanácsot.

Korunk egyik jellemző vonása, hogy a katolikus egyház von
záskörzetében egyre több alapítvány jelenik meg. Ennek legfőbb

kiváltó oka az a kényszer, amely jogi személyiséghez kötötte az
egyes támogatások igénybevételi lehetőségét. Mivel ezen a téren
rövid távon változás nem várható, ezért szükséges az alapítvá
nyokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítása is.

A létrehozás, a megalapítás viszonylag egyszerű folyamat,
amelyben a már létező tájékoztató füzetek is segítséget nyújtanak.
Mivel ezek az alapítványok általában nem bonyolítanak le nagy
pénzügyi forgalmat, ezért azok könyvelése sem jelent megoldha
tatlan feladatot. A szükséges szakmai háttér biztosítása és a költ
ségek optimális szinten tartása érdekében itt is célszerű ezen fel
adatok ellátását területi vagy szakmai alapon koncentrálni.
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