
T934 fanuar 28. 

SZENZÁCIÓS ! SS S f f J S Í 1 FÖIDES IZ/Ó 
_ _ _ * B Megbízható minőségű áru olcsó u ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 

f \ K j A D A I f I Pénzért/ Minden vevő jól vásárol- I SfH A | f |f f K Ö 
i hat. Kirakati árak az üzletben is! i I R h i V % 

A Z A P O 
Hogyan állítsuk össze az adó-

vallomásunkat 

Rövidesen elkövetkezik az adóbevallások be-
adásáhak ideje, ezért szükségesnek tartjuk ol-
vasójuk számára felvilágosítást nyújtani. Adó-
bevallást kétféleképen lehet elkészíteni és pedig 
hiteles mérleg és eredményszámé alapján, me-
lyet megfelelő könyvelés támogat cs könyvelés 
nélkül, amely esetben bevételeket és a kiadá-
sokat a bevallás nyomtatványon kell . elszá-
molni. 

Ha a bevalláshói: mérleg- cs eredményszám-
Iát is" mellékel az adózó, ugy a bevallási íven 
csupán a személyi adatokat kell kitölteni s 
ezért az alábbiakban inkább a könyvelés nél-
kül készített bevallásoknál szemelolt tartan-
dókra hívjuk fel a figyelmet. A bevallásnyom-
tatvány rovatai ugyan maguk, is szolgálnak 
némi útbaigazítással* minthogy, azonban ez 
édes kevés ahhoz, hogy annak alapján megfe-
lelő bevallást lehessen készíteni, a bevallás el-
készítésénél az alábbiakra kell' liülöíiös gondot 
fordjlani.- i 

Mindenekelőtt a bevallás elkészítésekor arra 
kell gondolni, hogy a bejegyzett tételekre (ha 
könyvelés nincs) az adófizető a legtöbb esetben 
úgyszólván semmi bizonyítékkal sem rendel-
kezik. Ezért a számszerű elszámolást ugy kell 
összeállítani, hogy abban minden tétel a legtel-
jesebb mértékben valószínűsítve legyen. E cél-
ból minden tételhez megfelelő.magyarázó szö-
veget kell irni s meg kell jelöjni, hogy miből 
állapította meg azt az adózó. Miután a nyom-
tatványon erre elég hely nincs, a számadatok 
részletezését és bővebb magyarázatot külön 
papiroson is el lehet készíteni s azt a bevallás-
hoz mellékelni. 

A kereseti adóbevallás a kővetkező rovato-
kat tartalmazza: 

1. Nyersbevétel. Ebbe a rovatba az 1933. évi 
oruttóbevételt kell bejegyezni. Ha a bevételek-
ről semmi feljegyzése nincs, legcélszerűbb azt 
a forgalmi adókönyv alapján megállapítani. 

2. Üzemi kiadások: 
a) anyag- és árubeszerzés. Ezen a címen az 

anyag- és árubeszerzésére fordított összegeket 
lehel felszámítani, levonva abból az év végén 
meglévő raktárkészletet; 

fí) felszerelés karbantartása és pótlása. Ezen 
a címen azokat a kiadásokat kell feltüntetni, 
amelyek a meglevő felszerelés és berendezés 
karbantartására és az évközben elhasználódott 
felszerelési tárgyak pótlására fordított az adó-
fizető. Az üzeni nagyohbitására, >vagy átalakí-
tására fordított összegeket ezen a címen nem 
lehet elszámolni. A magyarázatban tehát rész-
letesen meg kell indokolni, hogy a kérdéses ki-
adási < ételeket miért kelett teljesíteni, ugvhogy 
kétségtelen legyen, miszerint nem beruházás-
ról, hanem karlrantartásról van szó; 

c) alkalmazottak járandósága címén azokat 
n tételeket lehet levonni n bevételből, amelye-
ket az adózó az clmult évben tisztviselői fize-
tés, munkabér, napszám, természetbeni ellátás, 
lakás, fűtés, világítás és egyéb szolgáltatások 
fejében teljesített és az alkalmazotti kereseti 
adó szempontjából bejelentén. Igazolásul tehát 
az alkalmazottak kereseti adóiának lajstroma 
szolgálhat. Az adózó saját munkája címén 
semmit sem vonhat le, hozzátartozójának 
munkája cimén .pedig csak akkor, ha jövede-
lemadó szempontjából veje nem cgyütladózó; 

(I) üzletbér cimén az üzemi helyiséget (te-
lep .üzlethelyiség, mühelv stb.) terhelő bérösz-
szeget lehet az adóalapból levonni. Amennyi-
ben azonban a bérlemény egv része az adózó 
és hozzátartozói lakásául is szolgál, ugv csak 
az üzem folytatására szolgáló részt terhelő bért 
lehet levonni. Ha az épület, melyben az üzlet-
helyiség van..az adózó saját tulajdona s így 
bért nean fizet e címen a helyiség házadó 
alapjával egvező összeget azámoUhat fel. Ezt 
leheti még abban az esetben is, ha az épület 
ideiglenesen adómentes; 

e) egyéli költség elmén "azokat a vegyes ki-

adási tételeket kell elszámolni, (lehetőleg kü-
lön iven részletezve), amelyek az üzletvitellel 
kapcsolatban a felsoroltakon kivül merültek 
fel. így fűtés, világítás, telefon, postaköltség, 
fuvardí jak, forgalmi adó stb. Egyenes adó nem 
vonható le! 

A bevallás nyomtatványon ezután következő 
kiadási tételeket (veszteség, behajthatatlan kö-
vetelés, leírás stb.) csak a mérleg és eredmény-
számla alapján adózók vonhat ják le sikerrel s 
ily cimen csak ebben az esetben szabad levo-
nást eszközölni az adóalapból, Ezután a nvom-
tatvánvon a tájékoztató adatokat kell kitölte-
ni. melyéknek a számszerű elszámolással töké-
letes összhangban kell állniok. 

Általános kereseti adóbevallást minden fog-
lalkozás után külön kell adni. így téglagyáros 
és épitőanyagkereskedő mindkét üzlete után 
külön-külön bevallást ad. ügvvéd. ha házgond-
nok is ugyancsak külön bevallást köteles adni 
kétféle foglalkozásról. Ellenben például "orvos 
fogorvosi prakszisa u'án nem köteles külön 
adóbevallást adni. A bevallást ott kell beadni 
ahol a. kereseti tevékenységet folytalja az adó-
fizető. 

Ezzel szemben a ifi vedelem- és vagyonadóra 
vonatkozólag csak egv bevallást kell adni az 
adófizető állandó lakhelyén. Ha valakinek 
több állandó lakhelve van. nvilatkoznia kell. 
hogy hol kívánja adóját fizetni. A iövedeleni 

adóbevallásban tehát mindenféle jövedelmet 
cl kell számolni s az adófizetővel közös háztar-
tásban élő családtagok jövedelmét is fel kell 
tüntetni. 

A bevallásban azonban a jövedelemforráso-
kat elkülönítve kell feltüntetni s külön-külön 
elszámolni. Igv külön-külön kell elszámolni 
a földbirtokból, házbirtokból iparból, kereske-
delemből, alkalmaztatásból stb eredő bevétele-
ket. Azokról a jövedelemforrásokról, amelyek-
re vonatkozólag már általános kereseti adóbe-
vallást is készített az adózó. — nem kell a jö-
vedelem adóbevallásnál is külön elszámolni a 
bevételekét és kiadásokat, hanem csak a vég-
eredményt kell feltüntetni s hivatkozni kell a 
már beadott kereseti adóbevallásra. 

A rész jövedelmek összesítése után azokat a 
tételeket kell levonni, amelyek az egész jöve-
delmet terhelik. Ezek az év folyamán kifizetett 
ad^k magánjogi cimen alanuló terhek (jára-
dék, kikötmény stb.) a kegyúri terhek és 
kongrua járulékok. Ezek levonása után fenn-
maradt összeg teszi az adófizető tiszta jöve-
delmét. 

A d ó n a n f á i 

Március 1-től 10-ig: Havi 4S pengő átalányig 
a forgalmi adó lerovása naponta. • 

Március 5, 10: Havi 48—240 pengő átalányig 
a forgalmi adó egvhatod részének lerovása. 
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— Bárányi főispán Jánoshalmán cs Bácsal-

máson. B á r á n y i Tibor főispán tervbe vette 
a bácsmegyei községek meglátogatását. A főis-
pán elsőnek Bácsbodrog vármegye legnagyobb 
községét, Jánoshalmái látogatta meg szomba-
ton. M a r s é b a 11 Ferenc, a kerület ország-
gyűlési képviselőjének társaságában. Vasárnap 
a főispán újból .visszaérkezik Szegedre. Február 
másodikán Baranvi főispán Bácsalmásra megy 
és ott tölti a következő napot is. este pedig Ba-
jára megy át, ahol a kisgyülésen és a köz-
igazgatási bizottság ülésén vesz részt. 

— Megindul az autóbuszközlekedés Szeged 
és Kiskunhalas között. Szeged és Kiskunhalas 
kőzött rövidesen megindul az autóbuszközleke-
dés. Egv katymári autóbuszvállalkozó kért en-
gedélyt a várostól arra. hogv Szeged és Halas 
között rendszeres autóbuszközlekedést indít-
hasson. A város hatósága azzal adta meg az 
engedélyt, hogv a szeged—halasi autóbusz Kis-
kundorozsmáig nem állhat meg. 

— Szabadegyetemi előadás. A m. kir. Ferenc 
József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 
február ljén, csütörtökön délután 6 órakor az egye-
tem aulájában fDngomcs-tér 13.) szabadegyetemi 
előadást tart. Előad: dr M a g y a r y Zoltán a bu-
dapesti m. kir Pázmány Péter Tudományegyetem 
ny. r. tanára „Mi vnn Amerikában?" címmel. Belé-
pés díjtalan. 

— A rcndőrőrmeslcr doktorrá avatása. Szom-
baton délben az egyetem központi épületének 
aulá iában .ünnepélyes keretek között az állam-
tudományok doktorává avatták T a m á s An-
drás rendőrőrmestert. Az avatáson megjelent 
dr. B u ó e z Béla főkapitányhclvettes. a szegedi 
kapitányság vezetőjének és dr. B o r h o l a Je-
nő rendőrfőtanácsos, a bűnügyi osztály vezető-
iének vezetésével a szegedi kapitányság csak-' 
nem tej.ies tisztikara, igen sokan a deteküvtes-
tfilet lagiai közül ésa felavatott doktor rend-
őrkollégái. . Tamás András rqndőrőrmeseri 
egyenruhában állott a rektor elé. 

— A Városi Zeneiskola 1I-ik félévére nj növen-
dékek beiratkozhatnak. Bővebb felvilágositá« -az 
irodában nyerhető (Tisza Lajos-körut • 77., I eni.) 
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— Inditvány a felsővárosi cipőgyár ügyé-
ben. Vitéz d r . ' G á r g y á n Imre th. bizottsági 
tag indítványt nyújtott be szombaton a pol-
gármesterhez. Azt javasolja, hogy irjon fel a 
törvényhatósági bizottság a miniszterelnökhöz 
és a kereskedelmi miniszterhez a felsővárosi 
cipőgyár üzemben tartása és a gyár eladásának 
megakadályozása érdekében. 

I Esieiiii rüiiaH P. Rsicii Erzsinél "! 

— Körmendy Mátyás az Országos Ipartanács 
tagja. A parlament most választotta meg az 
Országos Ipartanácsot, amelynek tagjai sorá-
ba beválasztották K ö r m e n d y Mátyás sze-
gedi országgyűlési képviselőt is. 

— Az Ujszegedi Népkör közgyűlése. Vasárnap 
délután 3 órakor, határozatképtelenség esetén pe-
dig délután 4 órakor tartja meg az Ujszcgedí Nép-
kör rendes évi közgyűlését, a Tóth Dezső-féle Li-
get-vendéglő helyiségében. A közgyűlés tárgysoro-
zatában a tisztújítás is szerepel. 

| SELYMET BLAUNÁV^rH 

— If.i. Ment n s Miklós szűcsmester hosszabb 
időre Parisba tanulmányútra utazott. (Üzlete Ká-
rolyi-ucca 1.) 

— Versenytárgyalás. A város sokszorosító 
gépei részére szükséges papír és egyéb anya-
gok szállítására február 13-ikán délelőtt 10 

. órakor versenytárgyalást tart. Ugyancsak 
-versenytárgyalás utján óhajt ja bérbeadni a vá-
ros a Kállay-ligetvendéglől április 1-től 3 évi 
időtartamra. A benyuilandó ajánlatok tárgya-
lása február 16-ikán délelőtt 10 órakor lesz. 
Mindkét ügyben részletes felvilágosítást a vá-
rosgazda ací a hivatalos órák alatt. 

— Kézdi István az ötödik kerület kéményseprő-
mestere. Az ötödik kéniényseprőkerfilet vezető ál-
lására a város hetekkel ezelőtt pályázatot hirde-
tett. összesen 52 pályázatot nyújtottak be, de kö-
zülük csak hárman voltak szegediek. A" pályázók 
közül K é z d i István kéményseprőinestert találta 
a legraéltóbbnak az elsőfokú iparhatóság és őt bíz-
ta meg szombaton dr. K a t o n a István tb. tanács-
nok az ötödik kéményseprőkerület vezetésével 


