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• A kevés költséggel gazdálkodóknak előnyös 

Kisiparosoknak: átalányadó 
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Az az egyéni vállalkozó vá-
laszthatja az átalányadózást, 
akinek a múlt évben a bevétele 
nem haladta meg a 3 millió fo-
rintot. A k i skereskedőkné l 
ugyanez az összeg 15 millió 
forint. Aki tavaly év közben 
váltotta ki az ipart, annak az 
egy napra jutó bevételét kell 
átszámítani éves szintre. Ha 
valaki év közben lépi túl az em-
lített határokat, akkor auto-
matikusan visszaáll a korábbi 
állapot, vagyis a személyi jö-
vedelemadó-törvény egyéni 
vállalkozókra vonatkozó sza-
bályai szerint kell adózni. 

A fő szabály az, hogy a be-
vétel 20 százaléka számit adó-
alapnak, amely után 25 száza-
lék adót kell Fizetni. Nem ne-
héz kiszámítani, hogy az adó a 
bevétel 5 százalékával egyen-
lő. A kiskereskedők azonban 
kedvezőbb elbírálásban része-
sülnek itt is. Náluk az adó 

Az egyéni vállalkozók - régebbi nevükön kisiparosok 
illetve kiskereskedők - február 15-ig dönthetik el, hogy 
az átalányadó szabályai szerint kívánnak-e adózni. Az 
idei személyi jövedelemadó-törvény ugyanis lehetővé te-
szi ennek a választását is. 

alapja a bevétel 13 százaléka, 
sőt néhány esetben csak 7 szá-
zalék. A kedvezményezett kis-
kereskedők azok, akik a követ-
k e z ő üzleteket működtetik: 
élelmiszer-áruház, illetve szak-
üzlet; élelmiszer jellegű vegyes 
üzlet; vegyiáruüzlet; drogéria 
és gyógynövény szaküzlet; vé-
gül pedig a termény és takar-
mánybolt tartozik ebbe a kör-
be. Ha az átalányadó alapja -
vagyis a teljes bevétel 20, 13 
vagy pedig 7 százaléka - nem 
éri el a 200 ezer forintot, akkor 
a 25 százalékos kulccsal kiszá-
mított átalányadónak csak a fe-
lét kell megfizetni. Ha az adó-

alap meghaladja ugyan a 600 
ezer forintot, de nem éri el a 
800 ezret, akkor az adó mér-
téke 25 százalék helyett 30 
százalék lesz. Ha az éves adó-
alap több mint 800 ezer forint, 
akkor az adókulcs már 35 szá-
zalékos. 

Aki az átalányadózást vá-
lasztja, a jelenleginél egysze-
rűbb nyilvántartást kell, hogy 
vezessen. Mindössze a bevéte-
leit kell rögzítenie, mégpedig 
az adóhivatal által hitelesített 
nyilvántartókönyvben. A költ-
ségek bizonylatait és a vállal-
kozás egyéb dokumentumait 
havonta e lkülöní tve kell öt 

évig megőrizni. A jelenleg al-
kalmazott hitelesített nyilván-
tartás továbbra is használható, 
de értelemszerűen csak a ki-
adásokat kell vezetni benne. 
Az átalányadózó nem mentesül 
a számla-, illetve nyugtaadási 
kötelezettség alól, és változat-
lan formában kell vezetnie a 
többi nyilvántartást is. í gy 
például nem mentesül a társa-
dalombiztosítási bevallás alól. 

Az átalányadó választása 
azoknak az egyéni vállalko-
zóknak kedvező, akik viszony-
lag kevés költséggel végzik a 
tevékenységüket. A törvény 
azonban szűkre szabja a kört, 
mivel az úgynevezett szellemi 
tevékenységet végzők nem vá-
laszthatják ezt az adózási for-
mát. Az adóhivatal ez idő sze-
rint nem tart attól, hogy az 
egyéni vállalkozók tömegével 
kívánnak élni az új adózási le-
h e t ő s é g g e l . A többségük 
ugyanis jelenleg veszteséges, 
így nekik eleve nem éri meg a 
bevételhez kötött adózás. Az 
viszont más kérdés, hogy ki és 
miképpen él meg a veszteséges 
vállalkozásából. 

N. 6 . 

MNHMMMBNMI 

• Kicsi a Paprika, de...? 

Kegyetlen (lét)számok 

Díjazott stand a szegcdi vásáron 

Lelket mérgező tudat 
olyan munkahelyen dol-
gozni, ahol közelgő tize-
delés, netán negyedelés 
hire járja. Kevés ember 
k é p e s k i v o n n i m a g á t 
ezekből az izgalmakból, 
ha számára befolyásol-
hatatlan szabály íratja 
azt a bizonyos listát. Az 
igazság pillanata fájdal-
mas, de a maradók meg-
k ö n n y e b b ü l h e t n e k . 
Vagy j ó m u n k a e r ő n e k 
t a r t h a t j á k m a g u k a t , 
vagy szerencsésen kapós 
s z a k m á j u k n a k m o n d -
h a t n a k k ö s z ö n e t e t . A 
Szegedi Paprika Rt. hat-
száz munkavállalójából 
150-200 embert szólíta-
nak meg a napokban az-
zal, hogy a cég egy hónap 
múlva felmond nekik. 

„ A '93 eleji munkásgyűlésen 
elhangzottak - mely szerint a 
fűszerpaprika feldolgozás, az 
ételízesítő gyártás a fenntartan-
dó ágat jelentik, míg a kon-
zervgyártásra drasztikus csök-
kentés vár - a gyakorlatban 
azt is jelentették, hogy nap-
jainkra hatszáz főre fogyatko-
zott a létszám. 

Nagy István vezérigazgató a 
mostani, további lépés szüksé-
gességét számtalan ok együt-
tesének tulajdonítja. Bár az 
alaptevékenység '94-ben már 
nyereséges volt, a korábbról ci-
pelt, hitelből Finanszírozott fél-
milliárdos veszteség terhei mi-
att a cég mégis mínusszal zár. 
Számszakilag közrejátszott az 
is, hogy egy telephelyeladás el-
számolási és piaci értéke kö-
zötti különbözet is itt jelent 
meg. E felhalmozott tehertől 
vélhetően csak egy szakmai 
befektető szemével is piacosra 

átszabott cég majdani értékesí-
tésével szabadulhat meg a tu-
lajdonos bank. E kérdésben a 
tulajdonos hivatott dönteni, a 
vállalat vezetőinek dolga a re-
organizáció tudatos végrehajtá-
sa. 

A létszámcsökkentés konk-
rét okai közül kiemelkedik, 
hogy az export húskonzerv-
gyártást nem folytathatják. A 
Gulyáskonzervjeikben a nyu-
gat-európai piac nem hajlandó 
megfizetni a magyar inflációt. 
Jelenleg a legszűkebben számí-
tott költség 50-60 százalékát 
jelenti a vevő által kínált vé-
telár. E lépés közvetlenül 70 
ember munkahelyébe kerül, de 
ezzel együtt a kiszolgáló terü-
letek is 30-40 fővel kevesebbet 
igényelnek. Egyébként a hazai 
piacon közkedveltté vált Bo-
szorkánykonyha ízek is má-
justól fokozatosan, új csoma-
golásban és kompozíciókban, 
menütálcás kivitelben jelennek 
majd meg. 

Jelentősebb adminisztrációs 
létszámcsökkentést tett lehető-
vé, hogy az egy éve bevezetett 
integrált számítógéprendszer 
mostanra „ért be". Az egysze-
rűsödő profil miatt vezetőkből 
is kevesebb kell. Ellenpólus-
ként áll a mihálytelki szárító, 
melyet a fűszerpaprika őrle-
mény gyártás biztonsága és ön-
költségcsökkentése érdekében 
üzemeltet a Paprika Rt. Egyéb-
ként itt ma is vannak betöltet-
len munkahelyek. A kereske-
delmi és marketing tevékeny-
ség erősítését szolgálja a feb-
ruár elején induló, 22 fős or-
szágos ügynökhálózat. 

A paprika őrlemény és étel-
ízesítő gyártásban jelenleg nin-
csenek olyan folyamatok, ame-
lyek rövid távon változást 
okoznának a foglalkoztatás-
ban. 

T. S z . I. 

• Foglalkozási körben elköve-
tett, halált okozó gondatlanság 
vétsége ügyében fejezett be 
n y o m o z á s t a Vas Megye i 
Rendőr-főkapitányság három 
zalaegerszegi orvos ellen. A 
nyomozást a félj feljelentésére 
rendelték el, mivel 1993. de-
cember 9-én a zalaegerszegi 
kórházban meghalt H. J.-né, 
akit egyebek mellett pajzsmi-
rigy betegséggel kezeltek. A 
középkorú asszonyon novem-
ber közepén műtétet hajtottak 

Onrospei Zalában 
végre, amelynek során csecse-
mőökölnyi tumort távolítottak 
el. A beteg állapotában nem 
következett be javulás, sőt az 
újabb műtét után elhunyt. A 
belgyógyász, az altatóorvos és 
az első műtétet végző sebész 
ügyét várhatóan a Zalaegersze-
gi Városi Bíróság tárgyalja 
majd. 

Orbán a régi, Wachsler perel 
A mai magyar politikai élet-

ben a kormány működése a 
legzavarosabb, a legkaotiku-
sabb - jelentette ki Orbán Vik-
tor, a Fidesz elnöke a a párt 
kedden Budapesten tartott „év-
nyitó" sajtótájékoztatóján. A 
kabinet ténykedését jellemezve 
Orbán példaként k iemel te , 
hogy a Magyar Nemzeti Bank-
nak hosszú hetek óta nincs el-
nöke, államtitkári posztok be-
töltetlenek, az államigazgatás 
apparátusa elbizonytalanodott; 
a kisebbik koalíciós párt pedig 
a kormány ellenzékeként mű-
ködik. A külpolitikát illetően 
Orbán Viktor úgy vélekedett: 
,,1990. óta nem volt olyan 
rossz Magyarország nemzetkö-
zi megítélése, mint amilyen 
most". 

Az önkormányzati választá-

sokat értékelve a pártelnök úgy 
fogalmazott: szép sikert ért el 
az MDF-KDNP-Fidesz polgári 
szövetség. Éppen ezért indo-
koltnak tartja, hogy ez a szö-
vetség a jövőben is működjön. 
Ugyanakkor kérdésekre vá-
laszolva Orbán Viktor egyelőre 
nem tudta pontosan meghatá-
rozni, hogy az MDF-KDNP-
Fidesz együttműködés miként 
alakul a jövőben. Mint mondta: 
,,Minden udvarlásban benne 
van a házasság lehetősége". 
Wachsler Tamás vezetőváltást 
sürgető nyilatkozataira reagál-
va Orbán úgy vélte: ez már az 
április végi tisztújító kong-
resszus kampányának kezdete. 
Példátlannak vé l te , hogy 
Wachsler Tjmás a párt bel-
ügyeivel kapcsolatban bíróság-
hoz fordult. 

fijzédítően szaporodnak a gazdasági büncselekmé-
CJ nyek. Az egyszerű halandó agyát magasra körhin-
táztatják az egyre rafináltabb módszerekkel, meg az 
ütemmel is, ahogyan ezt művelik. Kisebb lenne a baj, ha 
csak nekünk, közvetve megkárosított átlagpolgároknak 
lenne „magas" a dolog, de az ORFK illetékesének mina-
pi nyilatkozatából az derül ki, hogy a rendőrségnek is az: 
képtelenek megfelelően elbánni ezzel a bűncselekmény-
fajtával. 

S nemcsak azért, mert a gazdaságban bűnözők egyre 
trükkösebbek, a jogszabályok már-már szélhámos módon 
hézagosak, hanem azért is, mert kevés a rend őre ezen a 
területen. Kacziba vezérőrnagy úrtól megtudtuk, van 
olyan nagy megye, ahol mindössze hat (azaz hat!) rendőr 
foglalkozik gazdasági bűncselekmények felderítésével. 
Hogy ennek a hat zsarunak hány bűnöző nyomában kell 
járnia, arról nem közöltek hivatalos adatot. Talán nem is 
kell, elég a napilapokat olvasni, s megsaccolhatjuk, ki-
sebb hadnyi szélhámoskodó, csaló, hitellovag, feketén 
nagyban üzletelő, sőt maffiózó az ellenfél. 

Azazhogy nem fél a hat rendőr ellen. Tudván tudja, 
hatan had ellen a joghézagdzsungelben esélytelenek 
szinte. „Bozótvágónak" idén a rendőrség még kétszázöt-
ven szakzsarut akar bevetni. 

nriétszázötven gazdaságvédelmi nyomozót vesznek feL 
<_LÍ Jó hír, ez kétségleien. Az intézkedés azonban egy-
magában biztosan nem fogja azt eredményezni, hogy 
megtisztuljon a gazdaság a bűnözéstől. Ahhoz még jog-
szabálymódosítások, szigorítások is kellenének. Gátlók, 
visszatartók, elrettentő hatásúak, mi több; példát statuá-
lok. 'Olyanok, amiknek a segítségével egyszer talán majd 
hat gazdasági nyomozó is elég lesz egy-egy nagy me-
gyében a rendtartáshoz. S kevesebb lesz a szédelgés... 

Szentesi Poroton 36 falazóblokk I . o. 97 Ft/db 
II. o. 90 Ft/db 

y y A ^ y r Poroton 30 falazóblokk I. o. 50 Ft/db 
^ II. o. 46 Ft/db 

Csempék, padlóburkolók nagy választékban 
MODUL HAH KFT. 
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A cégautók 
átalánya 
A január 1 -tői érvényes adó-

jogszabályok szerint a cégau-
tók használói a kilométeróra 
adatai alapján, menetlevél ve-
zetése nélkül is elszámolhatják 
költségeiket, hiszen a magán-
célú használat után átalányjel-
legű adót fizetnek. Ezt közölte 
Kovácsné Homoródi Beáta, a 
Pénzügyminisztérium osztály-
vezetője a Co-Nex Training Bt. 
által kedden szervezett konfe-
rencián. A rendezvényen a 
gépjárművek adásvételével és 

üzemeltetésével kapcsolatos 
szabályokat ismertették, bemu-
tatva a bt.-nek a témáról készí-
tett új kézikönyvét. A felhasz-
nált benzin értéke továbbra is 
igazolható a vonatkozó kor-
mányrendelet mellékletében 
szereplő - a gépkocsitípustól 
és egyéb tényezőktől függő -
alapnorma és az APEH által el-
ismert benzinár segítségével 
vagy számlával. A konferencia 
másik előadója, Németh Haj-
nalka ügyvéd elmondta: az év 
első felében várhatóan módo-
sítják az i l l e téktörvényt . A 
gépkocsi tulajdon-, vagy ha-
szonélvezeti joga megszerzői-
nek valószínűleg köbcentimé-
terenként 6 forint helyett 7 fo-
rint illetéket kell majd fizetni, s 
ez kitetjedhet az új autókra is. 

• Az elmúlt héten adták át 
Szegeden a megyei nyugdíj-
biztosítási igazgatóság szék-
házát. Az ünnepségre meghí-
vottak között a külső munka-
partnerek mellett ott volt a 
nyugdí jb iz tos í tás i önkor-
mányzat országos elnöke dr. 
Mészáros Tamás is. 

• A társadalombiztosítás 
szétválásával a munkában 
változatlanul léteznek kö-
zös pontok, átfedések. Mi-
lyen a kapcsolat a két te-
rület, az egészség-, és a 
nyugdíjbiztosítás között? 
- Ami a kapcsolat minősé-

gét és hivatali részét illeti, jó-
nak kell értékelnem - vála-
szolta. - Valóban sok a közös 
szakmai elem. Az egészség-
biztosítás szedi be a járulékot, 
ami jelen pillanatban közös és 
utólag osztjuk meg. A nyil-
vántartásban vannak és lesz-
nek közös dolgaink. Éppen 
ezért együtt fejlesztjük az in-
formatikai rendszert. De fon-
tos területeken szétváltunk, 
mint például az apparátus, a 
szolgáltatási és a működési 
vagyon. De tényleg jó a mun-

0 KÉRDÉS 

Ami befolyik, az rögtön kifolyik? 
kakapcsolat, éppen a bizto-
sítottak érdekében. 

• Nagyon jól hangzik: 
nyugdíjbiztosítási önkor-
mányzat. De mennyi való-
sulhat meg a gyakorlatban 
az „önkormányzásból"? 
- Stabilizálódott az önkor-

mányzatiság - válaszolta dr. 
Mészáros Tamás. - Az idén 
tisztázódik a pénzügyi háttér 
kérdése is. Ma komoly állami 
garancia van az önkormány-
zatok működése mögött. Nem 
titok, hogy a félév végéig ke-
reskedelmi banki finanszíro-
zásra kell áttérnie a két alap-
nak. Ez azt jelenti, hogy az 
önkormányzat nemcsak a tör-
vényelőkészítésben, hanem a 
gazdálkodásban is lényege-

sebb szerepet kap. Ehhez még 
hozzá kell tenni, hogy várha-
tóan az első félévben jelentős 
vagyontömeget veszünk át az 
ÁVÜ-tő l és az Állami Va-
gyonkeze lő RT.-tői. így az 
erőforrása, vagyoni háttere is 
meg le sz az öná l ló gazdál-
kodásnak. 

• Ezek szerint, ami be-
csordogál, abból fizetik ki 
a nyugdíjakat, egyik hó-
napról a másikra éltek, 
mint az ügyfeleik? 
- Csúnya szóval élve, ná-

lunk a felosztó-kirovó rend-
szer működik - magyarázta a 
nyugdí jb iz tos í tás i önkor-
mányzat elnöke. - A besze-
dett járulékokból osztjuk szét 
a nyugdíjakat. Ez a rendszer. 

Dr. Mészáros Tamás 

úgy érzem, h o s s z ú távon 
megmarad. A vagyonnak két 
szerepe lesz. Egyrészt: ami-
kor a demográfiai hullám mi-
att nem lesz elegendő a be-
szedett járulék, akkor a va-
gyonhozamhoz nyúlhatunk. 
A másik fontos funkciója, ha 
a kereskedelmi banki finan-
szírozásra kell átállni, köl-
csönt kell kérni mert nincs 
éppen pénz. 10 napra, I hétre, 
akkor a bank csupán garan-
ciára ad. 

V. F e k e t e 


