
Krónika 

1. A forgalmi adóváltság. 

Hosszas vajúdás után, évek óta húzódó harcok és tárgyalások 
eredményeképpen megjelent a m. kir. pénzügyminiszternek ez évi 
88.000. számú rendelete, amely a műfatermékekre is életbeléptette 
a tűzifára már évek óta érvényben volt forgalmi adóváltság
rendszert. 

Az első szempont, amelyikből ezt a kérdést vizsgáljuk, annak 
a méltánytalanságnak a megszüntetése, amelyik ezideig a bel
földi termelést a behozott anyaggal szemben érte. 

Ebből a szempontból örömmel állapíthatjuk meg, hogy a kor
mányzat nemcsak megszüntette a külföldről behozott műfatermé
kek eddigi forgalmi adómentességi kedvezményét, de a különféle 
választékoknál a forgalmi adó terén is egészen 4%-ig menő védel
met biztosított a magyar termelés részére. 

Egy szóval sem állítjuk, mintha oiem látnánk ennél magasabb 
védelmet is indokoltnak. 

Be kell azonban látnunk a pénzügyi kormányzat álláspontjá
nak a jogosultságát is, amikor azt állítja, hogy az ezen túlmenő 
védelem a forgalmi adóra vonatkozó rendelkezések keretén belül 
nem alkalmazható, védővám jellegű megterhelést jelentene. 

A rendelet kivonatos másolatát lapunk mai számában hozzuk 
s ebben a kivonatban elsősorban azokat a pontokat emeltük ki, 
amelyek magát az erdőgazdaságot közvetlenül érintik. 

Külön fölhívjuk itt tagjaink figyelmét a 16. §. 1. bekezdésé
ben foglalt bejelentési kötelezettségre, mert eszerint minden erdő
gazdaságnak be kell az illetékes forgalmi adóhivatalhoz jelentenie 
azt, hogy milyen áruk termelésével és forgalombahozatalával fog
lalkozik. 

Ezúttal szükségesnek Játjuk figyelmeztetni az erdőgazdaságo
kat arra is, hogy az egyes építési anyagok és kőipari termékek után 



fizetendő forgalmi adóváltságra vonatkozó 89.000—1934. számú 
pénzügyminiszteri rendelet értelmében a kő (márvány és mészkő 
is), kaolin, magnezit, kavicstermelés, tégla- vagy mészégetés is be
jelentési kötelezettség alá esik. 

Visszatérve már most a fatermékek forgalmi adóváltságára, 
megállapítjuk másodsorban azt, hogy az erdőgazdaságot készlet
váltság és így készletbejelentési kötelezettség nem terheli. 

Ilyen bejelentési kötelezettség az erdőbirtokost vagy termelő 
vállalkozót csak abban az esetben terheli, ha olyan külön forgalmi 
adóalanynak minősülő saját vállalkozása van, amelyik részére a 
termelt műfaanyagokat (nyers rönköt, faragott, hasított fát, eset
leg- fűrészelt 'fiát), eddig is forgalmi adóköteles átruházással adta át 
és szabályszerűen számlázta. 

Ha tehát a birtokosnak külön bejegyzett ilyen farakodója van, 
az itt lévő feldolgozatlan vagy félgyártmányra feldolgozott műfa-
készleteket a készletváltság kirovása céljából szabályszerű határ
időben be kell jelenteni. 

A tüzifakészletek bejelentésére ilyen esetben sincs szükség, 
mert a tűzifa után a birtokos a ma is változatlanul fizetendő for
galmi adóváltságot már lerótta. 

Ismételten felhívjuk tagtársaink figyelmét arra, hogy eladá
soknál a forgalmi adóváltságot minden alkalommal külön tüntes
sék fel a kötlevélben, mert ellenkező esetben a forgalmi adóváltság 
az egész, tehát a forgalmi adóváltságot is magában foglaló vételár 
után lesz kivetve, ami 0.2—0.64%-os többterhelést jelent. 

Semmi okot nem látunk arra, hogy ezt a rendelet szerint is 
jogos kedvezményt a birtokos minden alkalommal igénybe ne vegye. 

A leadóállomási áron eladott termékeknél felhívjuk a figyel
met a 4. §. 3. bekezdésére, amely szerint a tényleges vasúti szállí
tási költség forgalmi adóváltságmentes. 

Ezt a fuvarköltséget eredeti okmánnyal, tehát az eredeti fu
varlevéllel kell igazolni. 

Ilyen eladás esetén tehát kössük ki, hogy a kifizetett tényleges 
fuvardíjat mindenkor csak &i eredeti vasúti fuvarlevél átadása él-
lenében írjuk a vásárló számláján jóvá. 

Tekintettel arra, hogy a felmerülő mellékkiadásokra (kövezet
vám, kocsikiállítás, mérlegdíj stb.) ez a kedvezmény nem terjed ki, 



minden esetben célszerübbb lesz, ha a kötlevelekben a feladóállo
mási árak kitüntetéséhez ragaszkodunk. 

Mérlegeljük már most valamennyire azt is, milyen eredmé
nyekkel járt az Egyesületnek a forgalmi adóváltság ügyében foly
tatott heves és szívós küzdelme. 

Az első eredmény az, hogy a belföldi tűzifa adóváltságkulcsa 
továbbra is változatlanul megmaradt és a pénzügyi kormányzat 
elállott az e téren tervezett kulcsemeléstől. 

A második eredmény a nyers műfa és műfatermékek váltság
kulcsának egyöntetű 5%-ban való megállapítása. 

A harmadik eredmény a fűrészelt fa váltságkulcsának 10-rőI 
8%-ra való mérséklése, ahol egyúttal megszüntették ennek folytán 
azt a különleges elbánást is, amiben a:: eredeti rendelet a külön 
vállalkozás jellegű fűrészeket a termelő által fenntartott fűré
szekkel szemben részesíteni kívánta. 

A 8. §.7. bekezdése most már megmondja, hogy ki az a meg
bízható adófizető. 

Igaz ugyan, hogy ezt a minősítést maga a rendelet csak a 
fűrésztulajdonosra vonatkoztatja, azonban az analógia alapján 
kétségtelenül alkalmazható lesz az olyan termelőkre vagy birtoko
sokra is, akik fűrészeléssel nem foglalkoztak. 

A 7. §. 2. bekezdése teljesen mentesíti az erdőbirtokos saját 
vagy bérelt mező- vagy erdőgazdaságában történő anyagfelhaszná
lást, a 4. bekezdés pedig a termelőrészt és illetményt, kivéve azt az 
esetet, ha a két utóbbit az arra jogosult elidegeníti. 

A dolog természetéből folyik azonban, hogy ezekért az utőb-
oiakért a részes termelő, illetőleg az illetményjogosult köteles a for
galmi adóváltságot leróni. 

Kifejezetten hátrányos a termelő erdőbirtokosra vagy feldol
gozással is foglalkozó termelő vállalatra számszerűleg a 4. §. 5. be
kezdése. 

Ennél a bekezdésnél meg lehet még kísérelni a módosítást 
olyan irányban, hogy ha a birtokos a saját talpfafaragó vagy 

dongatermelő üzemét, esetleg a városi faraktárát külön üzemnek 
minősíti, a forgalmi adóváltságot a beszállított nyers rönk, illetőleg 
tűzifa értéke után legyen köteles csak leróni. 



Ez a megoldás azonban nemcsak azt' a kötelezettséget vonja 
maga után, hogy az átadott rönköt vagy tűzifát szabályszerűen 
számlázni kell, de azt is, hogy a forgalmi adót a beszállított vagy 
feldolgozás végett átadott nyersanyag ára után a beszállításkor, 
illetőleg átadáskor már le kell róni, tekintet nélkül arra, hogy az 
anyagot a birtokos eladta-e vagy sem. 

Igen természetes ezenfelül, hogy ilyen esetben úgy a termelő, 
mint a feldolgozó üzemnél vagy raktárban a forgalmi adóhivatal 
által előírt szabályszerű könyveket kell vezetni. 

Végeredményképpen úgy érezzük, hogy az ilyen megoldás le
hetővé tétele nem túlságosan indokolt, mert az adóban elérhető 
megtakarítást egyrészről a korábban való befizetés kötelezettsége, 
az evvel járó árkockázat, másrészről az eljárástól el nem választ
ható jelentékeny munkatöbblet, a fokozottabb ellenőrzéssel járó 
mellőzhetetlen zaklatás bőségesen ellensúlyozzák. 

Mészégetéssel vagy téglagyártással foglalkozó tagtársaink 
figyelmét külön is felhívjuk a 7. §. 5. bekezdésére, amely lehetővé 
teszi, hogy az ilyen célokra felhasznált fáért a termelés helyén 
megállapított ár, illetőleg érték után róják le a forgalmi adó
váltságot. 

Ugyancsak külön hívjuk fel az, erdőgazdaságok figyelmét a 
10. §. 2. bekezdésére, amely az erdőbirtokos által saját céljairaide
gen fűrészen felvágatott saját rönkjei, illetőleg az ezekből kikerülő 
fűrészáru után biztosítja a forgalmi adóváltságmentességet. 

Ha ezt a kedvezményt igénybevenni kívánjuk, minden esetben 
jóelőre kérjük az illetékes forgalmi adóhivataltól az engedélyt. 

Az eddig foganatosított eladásokra és teljesített szállításokra 
a 24. §. rendelkezései az irányadók. 

Itt külön is felhívjuk a 4. bekezdésre tagtársaink figyelmét, 
mert az eredetileg 3%-os forgalmi adó és az 5%-os adóváltság kö
zött mutatkozó 2%-os különbözetet a műfatermékeknél a vásárló
tól még abban az esetben is lehet követelni, ha a kötlevélben a for
galmi adó áthárítását nem kötöttük is ki. 

Természetszerűleg nem vonatkozik ez azokra az ezután "tör
ténő áruszállításokra, amelyeknek vételárát a vásárló a rendelet 
életbelépése előtt kiegyenlítette, mert ezekre ugyanennek a §-nak 
az 1. bekezdése vonatkozik. 



Kétségtelen, hogy a rendelet alkalmazása úgy az egyes erdő
gazdaságoknál, mint a forgalmi adóhivataloknál is az első időkben 
bizonyos zökkenésekkel fog járni. 

Arra kérjük ezért tagtársainkat: aki úgy vélné, hogy a kive
tés vagy a forgalmi adóhivatal eljárása az ő terhére túlmegy a ren
delet által szabott határokon, vagy aki a rendelet valamelyik 
pontjának értelmezése tekintetében nem lát egészen tisztán, szí
veskedjék panaszával az Egyesülethez fordulni vagy onnan föl
világosítást kérni és mi minden esetben azon leszünk, hogy a 
netán felmerülő helytelen intézkedések megszüntetését vagy az 
esetleg félremagyarázott rendelkezések helyes értelmezését köz
vetlenül a m. kir pénzügyminisztériumnál a legrövidebb időn belül 
keresztülvigyük. 

2. A készletbejelentés eh 

Most, hogy a földmívelésügyi miniszter Urnák a készletbeje
lentések helyesbítésére vonatkozó rendelete megjelent, mégegyszer 
visszatérünk az általunk valószínűnek tartott hibákra azért, 
hogy ezek kiigazításával teljes és tiszta képet' kaphassunk már 
egyszer a tényleges helyzetről. 

Az adatok egy részét illetőleg utalunk a lapunk mai számában 
közölt választmányi ölési jegyzőkönyvre, amihez még itt kívánunk 
néhány adatot hozzácsatolni. 

Az 1933—34. évi termelésre vonatkozó adatok ' összesen 
153.900 vagon tűzifáról számolnak be, amiből 7.913 vagon áz 
akác, a többi ellenben az egyéb fanemekre esik. 

Ha ügyeimbe vesszük, hogy a mult évben és két évvel ezelőtt 
a bejelentett készletek összege jóval meghaladta a 200.000 vasúti 
kocsirakományt, beigazoltnak kell látnunk azt a következtetést, 
hogy az utolsó tél termelése 60—70.000 vagonnal alatta marad az 
előző évek termelésének. 

Annál feltűnőbb azután a bejelentéseknek az az adata, hogy 
ebből a mennyiségből 137.355 vasúti kocsirakományt tüntetnek fel 
mint olyat, ami vasúton és hajón kerülne elszállításra. (Az akác 
beszámításával.) 

Összesen 16 és 4fél fezer vasúti kocsirakományt tenne tehát ki 
a vasúton, illetőleg hajón való szállítás nélkül a helyi forgalom 



kielégítésére szánt famennyiség, holott az elmúlt években 85— 
100.000 vagon között mozgott az ezen a címen bejelentett fa
mennyiség. 

Pedig az előző évek adataiból hiányzott sok olyan apró ter
melés, amelyiknek az eredményét ma a szállítási igazolványokra 
való tekintettel bejelentették. 

Vannak a bejelentésekben egyéb feltűnő adatok is. 
Ilyen elsősorban a fanem-eloszlás. 
Ha a számokat kikerekítjük, a bejelentett készletek a követ

kezőként oszlanak meg (csak a vasúton és .hajón szállítandó kész
letekre vonatkozik) : bükk 48.320 vagon, gyertyán 13.360 vagon, 
cser, tölgy és kőris 49.170 vagon, hántott fa 10.640 vagon, akác 
6.310 vagon, egyéb kemény fa 3.330 vagon, fenyő 1.980 vagon, 
lágy lombfa 4.240 vagon. 

Erősen feltűnő a bükk magas arányszáma, ami — ha a kőrisre 
valamit leszámítunk, — eléri a cser és a tölgy arányszámát. 

Ugyancsak feltűnő a gyertyán erős visszamaradása, ami azt 
igazolja, hogy az a sokat hangoztatott veszedelem korántsem 
akkora, mint amekkorának sokan látták. 

Ugyancsak feltűnő az igazolatlan készletek nagy mennyisége, 
mert a 27.000 vagont meghaladó mennyiség kerek számban 
20%-át teszi ki a vasúton és hajón szállításra bejelentett összes 
készletnek. 

És itt most még egy komoly szót a helyi fogyasztásra szánt 
készletek bejelentéséről. 

Meggyőződésünk az, hogy ha a bejelentők a mult évben vasú
ton való szállítás nélkül eladott tüzifamennyiségeknek csak 60—80 
%-át tüntették volna fel ez évi bejelentésükben, akkor a készletek 
mennyisége igen jelentékeny %-kal csökkent volna. 

Semmi okot nem látunk fennforogni arra, hegy a helyi el
adásra szánt összes készletet mint vasúton vagy hajón szállítan-
dót jelentse be a termelő vagy birtokos. 

Már a mult alkalommal rámutattunk arra, hogy ez igazság
talanságokra vezet, kellemetlenségeket okozhat magának a bejelen
tőnek és másoknak is, végül pedig veszélyeztetheti az egész ár
védelmet. I 



Ez pedig valamennyi erdőgazdaságnak közös érdeke. 
Tegyük csak fel azt az esetet, hogy a mai gyenge kereslet és 

nehéz pénzviszonyok mellett egyszerre megjelenik 15—20.000 
vagon azonnal szállítható fakészlet a piacon. 

A versGiiyiiGK, a z alákínálásnak olyan áradata indul meg, amit 
újabb 3—4 hónapos megfeszített, keserves munkával sem lehet 
reparálni. 

Ma az iga és munkaerő számottevő részét amúgy is a termés 
betaktrítása köti le, nincs tehát semmi indok arra, hogy magunk 
erőltessük a piac túltömését. 

A gabonatermésünkben a tavalyival szemben jelentős a vissza
maradás és hogy a kapásokkal hogy leszünk, az még teljesen a jó 
Isten kezében van. 

Egyáltalán semmi okunk nincs a vagonhiány rémképeit fes
teni á falra, mert hiszen az Állam vasútnál éppen az a baj, hogy 
már évek óta nem tudja a kocsiparkját megfelelően foglalkoztatni. 

Egy kis türelem, egy kis higgadtság és egy kis kitartás kell, 
mert az a meggyőződésünk, hogy most már nem hónapok, de hetek 
kérdése, hogy az egész igazolványrendszer normálisan funkcio
náljon. 

Jól tudjuk, hogy a pénz mindig és mindenütt sürgős és jól 
ismerjük azokat az aggodalmakat is, hogy mindegyik eladó a szom
szédjától félti a fogyasztóját, illetőleg vásárlóját. 

Ne felejtsük azonban el, hogy'a szomszéd is ugyanebben a 
helyzetben van és ha nem akarjuk, hogy a mult és katasztrofális 
jellegű árzuhanása megismétlődjék, ki kell még tartanunk addig, 
amíg az erősebben meginduló kereslet az egész rendszer nyugodt 
működését lehetővé teszi. 

Gondoljunk csak arra, hogy pl. a brazíliai kávétermelők hány 
millió métermázsa kávét voltak kénytelenek a tengerbe önteni vagy 
elégetni, csak azért, hogy a megmaradó készletek' árát valameny-
nyire állandósítani tudják. 

De nem is kell ilyen messzire mennünk, hiszen 4—5 évvel 
ezelőtt hány helyen nem tudtuk'a gyérítést megcsinálni azért, mert 
a kikerülő faanyagot nem lehetett értékesíteni. 

Sőt tudunk olyan esetről is, ahol a birtokos kénytelen volt 



ezeket a visszamaradt anyagokat az erdőn elégettetni, hogy rako
dója túltömöttségétől és a tűzveszedelemtől szabaduljon. 

Hol vagyunk ma már ettől ? 
Ha a helyi szükségletek kielégítésénél elsősorban ezeket az 

anyagokat veszünk figyelembe és nem vakít el bennünket az, hogy 
a kereskedelembe is behozható hasáb vagy dorong fánál a helyi 
értékesítés során ürméterenkint 0.5—1 pengővel magasabb árat 
tudunk elérni, akkor nem fogunk visszajutni oda, hogy ne lehessen 
gyéríteni és tisztitatni azért, mert az ezzel járó kiadásokat a ki
kerülő faanyag nem fedezi. 

Bizonyos mértékű áldozat nélkül soha és sehol nem lehetett 
rendet teremteni. Lássuk be tehát, hogy a rend megteremtése 
ezen a téren is önfegyelmezést, mérsékletet és bizonyos mértékű 
áldozatkészséget is kíván. 

Meggyőződésünk azonban az, hogy ennek a beruházásnak a 
kamatát a legközelebbi jövendő bőségesen meghozza. 




