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Láttuk-hallottuk

Honi internet-saga
A Sulinet Expressz (SEx) Program alapvetõ
célkitûzése, hogy a pedagógusokat és a tanulókat
otthoni használatra számítógéphez segítse.
Az adókedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény
mértékét egészen pontosan a 2002. XLII., az adókról, járu-
lékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör-
vények módosításáról szóló törvény írja le, amely szerint:

11. § (3) A pedagógus, az oktató, a hallgató, a felnõtt-
képzésben résztvevõ magánszemély, valamint az a
magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerû
iskolai oktatásban vagy a felsõoktatásról szóló tör-
vényben felsorolt felsõoktatási intézményben hitelesí-
tett iskolai rendszerû elsõ alapképzésben vesz részt,
az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben
általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszer-
zésére (vásárlására, bérletére, lízingelésére) fordított
összeggel, ha a megszerzés a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium, az Informatikai és Hírköz-
lési Minisztérium vagy az Oktatási Minisztérium által
kiírt pályázat keretében történik. Az adókedvezmény
alapját és összegét a vételárat, a bérleti díjat, illetve a
lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított
számla bizonyítja.
(4) A magánszemély által e § alapján igénybe vehetõ
adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem halad-
hatja meg a hatvanezer forintot.” 

Ha valaki számítástechnikai eszközt lízingel vagy bérel,
és a lízingdíjat vagy bérleti díjat több adóév során szám-
lázzák, akkor a kedvezmény a jogszabály érvényessége
alatt minden egyes adóévben igénybe vehetõ, feltéve,
hogy a többi feltétel is teljesül. Sajnos azonban a több-
éves áruhitel nem tartozik ebbe a körbe, mivel ebben
az esetben a termék vételárát a vásárlás idõpontjában
számlázzák, vagyis csak egyszeri hatvanezer forint adó-
kedvezmény vehetõ igénybe. Egyetlen magánszemély
több címen is lehet jogosult (például pedagógus és
szülõ), viszont a kedvezmény együttes összege ekkor
sem haladhatja meg a bûvös hatvanezer forintos határt.
Amennyiben szülõként kívánjuk igénybe venni az adó-
kedvezményt, akkor egy gyermek után mindkét szülõ
igénybe veheti a legnagyobb kedvezményt, mivel nálunk
jelenleg nincs családi adózás, csupán személyi jövede-
lemadó. A kedvezmények azonban nem vonhatók össze
egyetlen termék megvásárlására, mivel ugyanazt a
terméket nem lehet kétfelé számlázni. Ehelyett mindkét
szülõnek külön-külön kell megvásárolnia egy-egy számí-
tástechnikai eszközt.
A kedvezmény nem a vásárláskor érvényesíthetõ,
ugyanis akkor természetesen ki kell fizetni a termék vé-
telárát, hanem az adóév végén, az adóbevallás elkészí-
tésekor jelentkezik: a vásárlónak a kedvezmény összegé-
vel csökkentett, azaz hatvanezer forinttal kevesebb adót
kell befizetnie. Arra azonban nagyon oda kell figyelni,
hogyha az egyébként megfizetendõ adó a kedvezmény
összegénél kevesebb, akkor a különbség elvész, vissza-
téríteni nem lehet. 

Ki lehet igényjogosult?
Az igényjogosultságot nem a vásárlásnál, hanem csak
az esetleges adóellenõrzésnél kell igazolni, viszont az
igényjogosultságnak a vásárlás idõpontjában meg kell
lennie. A többéves kedvezmény igénybevételénél (pél-
dául lízing) a kedvezmény ideje alatt a jogosultságnak
végig fenn kell állnia. Ha például a gyermek közben befe-
jezi az iskolát, onnantól kezdve már nem jár a kedvez-
mény. Mindettõl függetlenül a forgalmazó például rész-
letfizetés vagy lízing esetén saját elbírálás alapján kér-
heti a jogosultságok igazolását szolgáló dokumentumok
bemutatását. Ez a szülõk esetében az iskolalátogatási
bizonyítvány, a pedagógusoknál, oktatóknál pedig a köz-
alkalmazotti jogviszonynak, illetve a munkaviszonynak
az adott idõpontban való fennállását igazoló okirat. 
Hol mit mennyiért?
Eladói oldalról a törvényalkotó a részvételt pályázathoz
kötötte, így azon cégek, konzorciumok termékei kerül-
hetnek a SEx-en belül értékesítésre, akik erre pályáztak
és nyertek. A programban megközelítõleg hetven cég
vesz részt, a jogosultak az ország számos pontján vá-
laszthatnak a több mint 250 féle számítógép, hetvenféle
program – közöttük természetesen Linux-változatok is,
például SuSE Linux –, valamint nyomtatók, kivetítõk,
digitális kamerák és modemek közül.
Az eddigiek során e területen történt a legtöbb baklövés,
sokáig sûrû homály fedte a mit-honnan-mennyiért kér-
déskört. A pályázatnyertesekkel megkötött keretszerzõ-
dés alapján az Oktatási Minisztérium minden értékesítõ-
hely számára SEx-emblémával ellátott, A4-es méretû
Sulinet Expressz értékesítõhely tanúsítványt adott ki.
A tanúsítványokat az eladótérben ki kell kifüggeszteni,
megkönnyítve ezzel a vásárlók számára a döntést, hogy
kérdéseikkel, panaszaikkal közvetlenül hova forduljanak.
A termékekre öntapadós SEx-matricát és a termék és
az értékesítõhálózat azonosítására alkalmas hologramos
termékjelölõ címkét kell ragasztani.
Néhány szó a kisördögrõl…
Nyilván sokakban megmozdult a kisördög, ám a pályázat
megalkotói a magyar szokásokhoz híven azonnal igye-
keztek néhány kiskaput bezárni: a SEx keretében az
adókedvezmény igénybevételével vásárolt számítógépet,
eszközöket a kedvezményt igénybevevõ magánszemé-
lyek a vásárlás évének utolsó napját követõ harmadik év
december 31-ig nem értékesíthetik, nem adhatják bérbe,
vagy másnak térítésért vagy anélkül nem engedhetik át,
gazdasági társaságba apport jogcímen nem vihetik be.
� http://ado.sulinet.hu/
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Linuxvilág felelõs szerkesztõje, akit 
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Két kiskorú gyermekével életre szóló 
programot írt magának. 
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