
lemben észlelhető általános dráguláshoz, feltehető, hogy a 
fakereskedelem árai a közel jövőben nagyobb eltéréseknek 
nem is lesznek kitéve. 

Biztos jóslatokba azonban bajos volna bocsátkozni, mert 
a tüzifaárak nemcsak a hazai viszonyoktól függnek, hanem 
a jelentős mennyiségű importtüzifa következtében bizonyos 
mértékig befolyásolják a szomszéd államok valutáris vi
szonyai is. 

Eddig a román fa bírt döntő befolyással, a lei ujabb 
erős ingadozása és bizonytalan értéke miatt azonban a jövő
ben talán a szokol állása és vásárlóereje fogja fapiacunk 
árait növekvő mértékben befolyásolni. ' 

. H o g y mit hoz a jövő, nem tudhatjuk. A z új pénzegy
ségre való áttérés előtt állunk, mely talán ismét kisebb-
nagyobb zökkenővel fog járni, az azonban mindenesetre 
remélhető, hogy az árak és a pénz stabilizálódása és a reális 
kalkuláció lehetősége kedvezően fogják befolyásolni a magyar 
fapiac helyzetét. 

Tóth Bódog. 

A forgalmi a d ó m é r s é k l é s e 
A z ország lakosságára nehezedő egyik legsúlyosabb 

adó, a forgalmi adó f. évi augusztus hó 1-től kezdve az eddigi 
3%-ról 2%-ra szállítatott le. A magyar királyi pénzügy
miniszternek 1925. évi 4700. számú rendelete szerint, az olyan 
szállítások vagy teljesítmények után, amelyek f. évi augusztus 
1-je után teljesíttettek, 2 % forgalmi adót kell fizetni, ellenben 
a korábban teljesített szállítások vagy munkateljesítmények 
után, bár az ellenérték csak augusztus 1-je után került kifize
tésre, még a 3 % -os adókulcs marad érvényben. 

A z erdőgazdaságra nézve különös jelentőséggel bír és 
számos zaklatásnak vet véget az említett rendelet „mentes
ségek" című része, amely a saját szükségletre felhasznált 
vagy illetményként (kiadott faanyagokat mentesíti a forgalmi 
adó alól. A z erre vonatkozó 6—9. §-okat szószer int ide iktatjuk: 

6. §. Az üzemben (gazdaságban) termelt áruból az üzem 
(gazdaság) alkalmazottba imák muiníkabér (konvenció) fejében 



kiszolgáltatott áru pénzértéke nem égik átaláncs forgalmi adó 
alá. Ennélfogva menlesül az általános forgalmi adó alól pl. az 
adózó erdőgazdaságából kitermelt s az adózó erdőgazdaságában 
alkalmazott tisztviselők, munkások, cselédek részére mrankabér 
fejében kiszolgáltatott fa pénzértéke. Ha az adózó az erdőgazda
ságból a mezőgazdasági üzemében alkalímazott tisztviselőit, cse
lédeit stb. látja el a részükre munkabér fejében kikötött fával, 
úgy ez a forgalom szintén mentes az adó alól. Mentes továbbá 
az általános^ forgalmi adó alól a bányaüzemi által kitermelt és a 
bányamunkásoknak stb. munkaibér1 fejében kiszolgáltatott szén 
pénzértéke. 

7._ §. A vállalatban raktáron tartott áruból a vállalat alkal
mazottjainak munkabér fejében kiszolgáltatott áru pénzértéke 
mentes az általános forgalmi adó alól. Ennélfogva mentes az 
általános forgalmi adó alól a kávéházakban, vendéglőkben, üzle
tekben az ételeknek, italoknak, vagy egyéb és raktáron tartott 
áruknak munkabér fejében történő kiszolgál tolása. 

8. §. 1. Ha az üzem (gazdaság), vagy a vállalat, alkalmazottja 
részére munkabér fejében valamely nem aa üzemben (gazdaság-
bain) termelt, vagy nem a vállalatban raktáron tartott áru szol
gálta ttik ki, úgy ennek pénzértéke általános forgalmi adó alá 
nem esikl 

2. Amennyiben az üzem (gazdaság), vagy a vállalat alkal
mazottja az üzemben (gazdaságban) termelt, illetve a vállalatban 
raktáron tartott árukból kedvezményes áron vásárolhat, úgy az 
ékként kiszolgáltatott áru ellenében! történő fizetés, vagyis a tény
leg fizetett összeg általános forgalmi adó alá esik. 

3. Az üzemben (gazdaságban) termelt, vagy a raktáron tar
tott árukból nem az üzem (gazdaság), vagy a vállalat alkalmazott
jainak, hanem az adózó egyéb alkalmazottjainak munkabér fejé
ben] kiszolgáltatott áru pénzértéke szintén általános forgalmi adó 
alá esikl 

9. 1. A z adóköteles által a saját vállalataiból a 'háztartás
ban való fel- vagy elhasználása coljából elvett áruk pénzértéke 
mentes az általános forgalmi adó alól. Ennélfogva az adóköteles
nek a saját vállalataiból (üzeméből, üzletéből) az adókivetési idő
szak tartama alatt elvett és a saját háztartásában fel- vagy el
használt áruk pénzértékét nem kell az adóalaphoz hozzászámítani. 

2. A.zok az adózóik, akik általános forgalmi adójukat vallomás 
alapján készpénzben fizetik, az 1921. évi 130.000 számú rendelet 
71. §-a szerint kiállítandó adóbevallási ívben az adókivetési időszak 
tartama alatt elvett áruk pénzértékét az 1. folyószámmal meg
jelölt rósz jegyzet rovatában kötelesek kitüntetni, önként érte-
dődik, hogy ezt az összeget az adóalapba betudni aiemi kell. 

Megemlítjük még, hogy a pénzügymmdszter a parla
mentben tett nyilatkozata szerint egyes közszükségleti 
cikkeikre s ezek között a fára nézve is kísérletet kíván tenni 
az egyizben lerótt forgalmi adóval (osztrák rendszer). A z a 
kérdés, vá j jon ez csak a tűzifára, avagy általában minden 
fára vonatkozik-e majd, még tisztázatlan. 


