
MOGA TIVADAR 
A tarsnlati adó fejlődésének áttekin-

tése, továbbá az adóköteles jövedelem 
meghatározása, különös tekinetettel az 
adóalapból le nem vonható tételekre. 
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g a-^clut korosak ós ;y®o©caOÓ 
rondBsê lfelibon n t roulati adó blsonyoo fom.Voan,a többi 
«gsronöoaidnöD^«! ogyütt̂ as XĜ o óvi ájallio holt 
oodoc ir.l nyílt paranccsal lépett ólotbo.-

-moh alap;} ii#a nyilvános aaáaadAora kötolosett v̂ 'lla-
lütoi; Liint Jô i ssanólyCfc:#a jövcdolounOó olou ocstdly cs©~ 
*Í.nt ad. at.v:.-

a joG-ttlapot fenr'llott öbneolut korsaafc ecóca i-
doj© alatt«valonint a fciocyosóo alatt lo,or;óaonon IQ75 ja-
már ho 1-ip.* 

oa otota'iíic/QO ulot viesaöiUlltiiűa ut. & életbeléptetett 
1C60j :7I.t.c.2.>o a nyütfáaoö ssóna&áom hötclocott vál-
lalatokra nJavo fömtartotta 0. osdsadri pataacool életbe-
léptetett abcaolut Mosok jűüáLlapotát. ¿ényecoü válton voltat 
ooafc két irányban hoaott. .B ô yili oodocitdo ac adóalapot 
terhel ' kalönfélo pótlótoknak ns alapodéval való egyeeitó-
ao volt#ninok küvetkoatóbon cm adókulcs 5;-rél Xo ~M OQÜI-
Mett*A adóik pofiig as üxiaáOBtatdö elvonok bevosotcuo.noly-
nak alapján a* adoctatáo joca a pénBUgyi katéséaotaPÓl az 
ad&s&ból olattttuBó adód vet , óo adéfdosolonláoi bisottoá-
gáton oeállt át.-
W i P • tárodat! aűét.nint {Jaőlló aűénorjot 
ocsi-:neoaOáru:.daeoruik jen ao ^ y . U e . l Ó p t o t t o ólotbo 
a "nyilvános oofoadésta fcötolocett vállalatok ós opylotofc 
adója" clcovoBóc alatt.-

A törvény l.fc-a órtolnéban.ebbti* a törvényben maghatá-
rovott olvok éo osu'ü lyok oacrlnt auóataL a magyar osont ko-
xtma oíBBóoal torülctén bol-vacy mfüldioh -Ital iperi4ko* 
tnsbadolniijx'.nafbr?:alai , oaállitóai s báraUmü nás baoznot-
hajtó oólból nyemadayro alakult »vagy Oalotban tartott s 



nyilvánoa ssámdáarm kötoloaott vállalatok éo egyletek tts-
loti Jüvodolneik után,amennyibe» oaok a bónyaadérál oaélé 
törvény imt roamányai alá non ootok.-

Li vétóit képestek a törvény 2.$-a értelmében, a kincstári 
kosoléa alatt ¿illő magyar államvasutak valamint ásóknak a 
vállalatoknak a jövodolne,araolyQknpk adémanteaaágét kaiön 
törvény biatositotta,aa adénuntooaég ogéös tartana alatt— 

\ kivotcoi eljáricbon a törvény fontartotta as önnűos-
tatás ölvén alapuld adókivető bisottoág hatáskörét,habár to-
kint ott 01,1.0,37 as adákötelee jOvodalon ne^iatíirdsáoa as a* 
d'évot negolöao } évi üsletoredmény átlogáhoa igazodott,a 
holyi vioaonyok ismereteinek adc'sáoi oaompontbél non ook je-
lentéoégak volt — 

A törvény lQgjellocsetoöobb sajátossága a mérleg érint-
kötetlensége volt,oni lényegében ost jelentette,hogy a flae* 
tondu adék öoazege sa adésé vállalat által nyilvánooágra ho-
sott mérlegben kimutatott nyereséghez igazodott anélkül,hogy 
a pénzügyi Imtéoá/pfcnak jogukban állott volna as oeotlog ki 
non mutatott jövedolnoket a nérlog t'toloin tul,as üzleti 
könyvek alapján vissgálat tárgyává tenni—/?• 8,6 s lo,>ai/ 

z adókulcsra vonatkozolag a törvény as 5. >bon a kövot-
kesokápea intézkedik} "A éo 4-ik 3 é-ban meghatározott 
a&ékOteloe jövedelem niaden uzás forintja után t is forint fi-
aotondü adéul,melynek fo. -ka állami adául,^;.-ka padig föld-
tehomontooitéoi járulékul vétetik,*' 

A törvénynek es as intéskodéso lo -oo adókulcsnak folel 
nog— na io érvénybon lévé ¿o ée 80 -00 adómegoeztuot a vál-
lalatok eaékholyo ós tolopoi között os a törvény teremtett© 
neg.-/?m j* Ó #/4/,bok t/ 

i,a a jogállapot najdnon egy fél évoaásadon át állott fonn. 
c./ okorlo-félo 1509 évi adóreform a 
társulati adéra is kitorjeoakodott,o ennok kövotkeatébon a 
nyilvános oaánodlsra kötoloaott vállalatok adóztatása is uj 
szabályoz .0 alá koralt— 

a 19o9:niI.t.o.adta a társulati ódénak as oloo modem 
formáját éo alapját képosi a m i adoatatási rendszernek io — 

A törvénynek a nyilvános számadásra kötoloaott vállalatok 
kereseti ad " ját érintő rondolkozésoi aa adóalanyok körét lé-
nyegesen kibö vitette— 

Lzok szerint a nyilv.ánoo számadásra kötoloaott vállalatok 
koroooti ad ja alá tartósnak a magyar osont korona törülotdn 
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nsékcl 5 ré osvérytársaoágok, réssvényokro alakult boti ti tár-
sasáfpk̂ teorlátolt felalöoóga társaságok éo azÓvotkosot ok,i-
dóértvo a biat'oltási vállalatokat is,unonnyibon miadosok 
öaáaeddaailmak a bíróságnál való bemtatására vannak küto-
loavo.-

•lUr 'ldi hasonló vállalatok̂ ka üaleteikot a na/jyar osont 
korona orosácaibon saját cégük alatt fiokintéaet vagy íicynök-
ség utján gyakorolják,caak belföldi Islotoikr© vonatkéaólag 
állottak a jelen törvény hatálya alatt 

jnlnt a fontiokböl kitűnik a törvény a belföldi nyilvá-
nos saúaadáora kötoleaott vállalatok kösé sorolta a korlá-
tolt fololoo' ;! tiroa©á@okat éo a réssvényokro alakult beté-
ti társaságokat ia/abár esőknek jogvioaony&it az 18?5tX3XVIX. 
t.c. 6 1 » n o n Gaabályoata,s ennélfogva ilyon vállalatok as 
oraság torllotén ror is alakulhattak•-üsok a vállalatok te-
hát a »agyar osont korona orsaágaibon coak mint külföldi vá-
lalatok sserepolfcottofctB ebben az oootben a törvény i«>áaak 
2. bokosdéoében foglaltak szerint adostok.-

JelorJ.cc a korlátolt fololéo'gü társaságok jogvisaonya 
az 193o: á.t.e-kol van oeabályosva,a réösvényekre alakult 
betéti társaság jogvissonya asonbon nőg mindig non lővén 
rondoavo, agyarorse % területén osoJt továbbra io csak mint 
külföldi vállalatok fojthatnak Isi tlsloti tovékonyoő ;ot,o 
as obböl száraaiső nyereségük után társulati adét kötoleook 
flsetni.-

Jgyanosak %z »¿'alanyokkal kapcsolatban nogösCintetto a 
törvény a külön bónyaad't 03 a nyilvános osámuüáam. kötolo-
sott bányvállalatok idésáoét is obbon a törvényben ssabá-
lyozta.-

A fonti rondolkos éookot, as adóalanyokra vonatkoséla; 
az 1912slli:.t.c.tussal ojéősitotte ki,hogy a nyilvúnoo szá-
radásra kötelezett vállaltok kereseti adója alá sorolta a 
közúti és helyiérdekű vasutakat,takarékpénatáxnknt,illótÓ-
log aa alapszabályaik értőimében pénzbetétek átvétoléro jo-
Coaitott p'nsint Őzeteket idoértvo a törvényhatósági és köe-
oéci /városi/ pénzintézeteket is.. 

kivetési eljárással kapcsolatban as 19o9íViII#t.e. 
nocssüntotte as addig érvényben volt lévé és aa önodostatás 
ölvén alapuló adókivető bizottságok. itatáskörét és a nyilvá-
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nos számadásra kötelezett vállalatok adujának első fokú 
állepitusát a pónaUgyi^a^tóedöőkra illetve a székesfőváro-
si kir • addfeiüsyalőro bista••/?,£$• 5«/ 

A törvóny lényegesebb változásait illetőleg szükségesnek 
tartom még kiemelni azokat az intézkedéseket aaelyekkel a 
kétszeri adóztatást igyekezett elkerülni kiapadván,hogy ások 
a Jüvedolemek amelyek rtós adónemek alá is tartóénak as adó-
köteles nyereség kimunkálásánál figyelmen kivül hagyandók 
viszont azok a kiadások,amelyek más adónam alá tartozó jövő* 
dalműk megszerzése érdekében mer ltok fel a mórleooserU nyo-
rosóghoz hozz adandók• -/* . 1?. ó ./á/.bek.ós lÖ^./4/ds /!>/.bek./ 

fiitó aündelkezóst tartalmaz a törvény a ./3/.bok. 
az előző évrai átkozott voszteoégok tekintetében s oszol azt 
oa álláspontot foglalta elfhogy minden Ooletóv oredadnye 
önmagban kulön-kUlön fBel&íltatjc az adóalapot«* 
d./ a .- ..ifrt.cvr :as 19oj:VI1 Z.t.o.erődet! formájában* 
o közbejött politikai nehézségek folyt''21 nem lépet életbe.-
s 191<i :LIII•t.e-kol modositott alakjának 1917 óv Január 1-vel 
történt ólotoolóptetőoót io csak a háborús océksóglctok ki-
ölő, >itő 00 váltotta ki.~ 

lütvjelői-tetősének kifejosotten ;<i ouolés volt i oólja 
0 ennek következtében aa ólotbelé tetősét olroadolö 1916: 
1 axv«t*e*aa alaptörvény rendelkezéseit lán̂  égősen nodosi-
totta.-özok a aoüooit<ájok főként a Létszoroo adóztatás elke-
rülésére vonatkozó rendelkezések súlyosbítására vonatkoztok, 
ás a törvény volt az első »amely azt célozta»!.̂ , ;y a nyilvá-
nos számadásra kütolosott vállalatok összes jövedelmei a tár-
ralati odú keretein belli kerüljenek adóztatás olá.-
Aa adóztat 0 alapelve változatlan mredt »mindössze 0gy 

lőnye jou uj áü.spoat korait abbê novezeteson a törvénynek 
aa a rendelkezése »amely oa addig egyoégoson megállapított 
adókulcs nelyotia rentabilitás szerint való adóztatást ve-
zette be.-

3 1912.óvi acáiefomot megelőzőleg az l9fojmi.t.o.és 
az 19-1: álll.t.e.a nyilvános azdmadásra kötelezett vállaló* 
tok koroeoti adójára vonatkozó renaolkosóscaot tovább módosí-
tották» minek következtében már hét törvény foglalta macában, 
azokut u Jogszabályokat amelyek alapján a v Halatok koro-
sat! ad'Ja kiozá&itandé volt.-
0.9 ,3 ...,.t.e.: , t „rsalati adóztatás torén az első 
mályrthaté reformot csak a nevében io átkeresztelt túrauluti 
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adór 1 szélé 1922jX iiv.t.c.-ben találjuk,- a a törvény szakít-
va a nalt hagyományaival, véget vetett a najdnen félsadaadön 
át fennállott mérleg érinthototlenség elvének.-

\ társulati adó uj rendszerének alapelve: a tényle 03 
jövedelem adékötolozottsé ;o,másgelöl a non realizált könyv-
szerinti /látsaologos/ nyereségek adéasatsadge.-

s egész kivetési rendesért uj szil: rdabb alapokra he-
lyezi és az adóköteles öysreség fogalmit a tényleges úzlcti 
öredmédy fo aloával igyekszik azonossá tenni.* ,zt a célt szol-
gálta a törvénynek az a rendelkezőao,melynek folytán a vál-
lalatok titkos tartalékaiknak ad : íontco kesolését lényegesen 
megszigorította.- ogoz intette továbbá a törvény a föld és 
búsadé alá eoö jövedelmek,a kölosüíá̂ tvények, záloglevelek 
részvények és ;. énsintézoti tolatok részleges o&éoontoooégét. 

Az adénulos tekintetében a törvény megszántott© a tár-
sulati odé után eddig fizetett ¿illami és Iielyhatésúgi pót-
lékokat o ezeknek ellensúlyozására az eddigi kulcs helyott 
a 16 * >o -co lépcsőzetes kulcsot vesotto be,~ 

lsé lábon szabályozza ez a törvény a téntien jövedelmek 
megadóztatás '.t a na is érvényben 1 "vó* 16 * 2% -oo adékuloa 
mellett éo a iiadinyerecégadé helyébe bevezette a nyereség-
többlet-adót.-' 

i\z adóalanyok körét lényege.:oa kibővítette és társula-
ti adó alá vonta a küskeresoti és botéti társaságokat,az 
alkalmi egyesüléseket éo végül aa állani,törvényhatósági 
éo köaségi vállalatokat is#-
f./A 4oo/l-Vb .-s. ivatalos ¿Bsaofillltdpt A® 1922jXXIV. 
t.e.a t rsul ti adónak est aa uj rendszerét a leromlott 
pnaérték idejében Ültette út a gyakorlatba .A korona tragé-
dia a törvény rondolkoséseit úgyszólván teljesen hatástalan-
ná tette.- pcpirfcoronábaa kimunkált adóalapok alapéin ki-
vetett ad ö̂ ozo yek a befizetés idejére semmivé váltak,s en-
nélfogva oa államháztartás egyensúlya megbomlott.-

aikség volt tokát egy olyan intézkedésre amely a köz-
saolgáltat sok kivotéoét szilárdabb alapolaja helyezzo.-ggy 
jött létre az dllaahástartá« egyensúlyának holyroállitáoár 1 
.520l'i 1924:IV.t.o,amely többek között felhatalmazta a i énz .;y-
olnistert,hogy az 1924 évtől kezdve a közszolgáltatások ki-
votéoét az aranykorona érték al gulvételével o azköaöljo— 
"Ogyancsak felhatalmazást kapott a s yainisztor arra vo-
natkozólag ia,hogy a páfttógyi törvényekre éo rendeletekre 
vonatkozó hivatalos ü. szellit sokat kiadhassa.-
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így jött létre 1929 január 1-tűl kezdődő hatállyzl a 

400/1925•á.U.;.3 mu Iái.,moly az anyagi jogszabályok tokin-
tet óbon az 19221XllV.t • 0 • -kai azonson ajit-iookat osopán az 
adónak ar uiykorona értékben való kivetésével kapcsolatban 
tartalmas — 

. hivatalos Összeállítás a társulati adó alá tartotó vál-
lalatok soráb "1 kihagyta a közkereseti *betéti valamint a csön-
des trenaágokat — z addig szorzott gyakorlati tapasztalatok 
nyilvánvalóvá tottók,2iô  a társulati ad"törvények szabályai 
ezeknél a tár-.-a Ságoknál nem alkalmazhatók eredményesen—ás-
zéi szemben os adóalanyok között felsorolta a bányatáraula-
tokat is amelyek eddig io tároulati adó alá tartoztak ugyan 
do aa 1922: XXI 7 • t. c. 1 • > inak tételes Elsorolásából tévő dós-
ból kimaradtak.-

z alaki jogszabályokat illetőleg lényeges váltosáot ho-
zott a H* . íz -Ítrl,Logy a kivet ai toeadók ©Hutását a pón-

igazgatóaáűokról,a m.kir.adóhivatalokra ruházta út, a os-
zol oegss Tstette ast a visz ¿0 helyzetet a rdvotóot,va-
lamint a n" sodfokii oegdllapitást. ogy óo ugyanaz a pénzügyi 
¿¡atóeág vó esze * -

Mvat^lSö ösoaeállitáo rendelkezéseinek sikoroo vógro-
hajt loa azonban nogkövetelto,hogy a vállalatok mérlegeiket 
a valóságnak megfeleli* alapokra foktooséfc,mivel a könyvök 
asorint mutatkozó milliós óo milliárdos számok forgatagában 
n ír senki som ismerhette ki magát*-

z aranyoőrleg problémája tehát a gazdasági élet oaaná-
láoa szempontjából,mint éget} szükségesség mutatkozott — 

Ezt a problémát a iénzttgyainiazter a osanáláoi törvény-
ben nyert felhatalmazásáft. 0. fogva az 1925 évi 42oo/ . 1. szá-
ma rendelettel átmenetileg»© aőrlogvulódiság helyroílllitáa 1-
ról szóló 1925.évi 7000/1.10,számú rendolettol pedig véglogo-
oen megoldotta.-

Ennek a rendeletnek az alapján a vállalatok kötelesek 
voltak os 1925 január 1.napján fennálló vagyonállagukról uj 
u»n«megnyitó leltárt ős mérleget készitofti — 3 értékelés te-
kintetében a vállalatoknak legaooosobor.ienó szabadság bisto— 
0ittato11• -Egyedüli követelménye a Jdft rondolotnok az volt, 
hogy as újonnan késsitondó mérlegben agy a cselekvő mint a 
osonvodJ vagyon legalább abban az értékbon vétessenek fel 
amely érték a oérlegké.-atós napján a valóság*»» fennállott. 
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Hogy os aj értékeié sbl kifolyólag a vállalatok adótor-

hol m aövckod jenek az ar nynérleg felállít o r "l aaélé ren-
delkezés nor.iooak hogy teljesen ozakitott a mérlegfolytonos-
ság elvével,do ogyssoronirit megtiltotta,}^^ a amgnyité mér-
leg adatai a naltra vonatkos adóztatással vagy esetleg a 
moltban olkövetett kihágásokkal ée adócsalásokkal kapcsolat-
ban felhassa Ut teának. -. iatáoitotta továbbá a rendelőt az 
értékelésből kifolyólag mutatkozó iátöaolagoo nyereségek adő-
awntnsségét is.-
«*/ X 4qo/XjJÍ.gJL;Jiyi:t:;l03m, nérlogvalá-
dioég helyre Ilit oak az 1925 évi 7000/P. «szúan rendelet-
től történt szabályozása,valamint az 1927 évi január 1-vol 
életbeléptetett kötelesé pengi oeénitus folytán, 192$ .évi 4oo/ 
P. .saána hivatalos ö ssoállitáo randelkozósei részben kie-
géeaiténre szorultak,rdi zbon podi ; mint elavultak alkalme-
hatatlanokfcá váltak,-

J3 1927:7.t.o.fölhatalmazta a ̂ énag.ymini.stort,ho az 
ogyonesadókra vonatkozó hivatalos összeállítást a péngo ér-
tékben való kötelező uaáaitás folytán tárgytalanná véilt ren-
delkezések kihagyás val,ujbél kiadhassa.-!; félii atalmsás ke-
retén belli lépett életbe 192? junuur 1-vel kesdédo hatállyal 
a társulati adóról oeóló 4oo/l%?.* .11»oa-aau hivatalos ösoze-
áUltán,noly az élésé hivatalos ösűseállitásaal szemben ujat 
csak sápit tarta.lnazott,amennyit a pengéértékre való átmenőt 
és a oérlogvnlédiság holyroállitáoa ogdkeégijatOles megkívánt. 

Inask a hivatalos bö^eállltáanak az, életbeléptetése 
gaedasdgi életahkst aránylag a legnyugodtabb korosakban ta-
lálta.- 3 államháztartás egyensúlya biztosítva volt,az uj 
I énsegyoég a pang nemcsak bolft51dí5n,hano9i külföldön is szi-
lárd alapokon nyugodott,a as egész gazdasági életben megin-
dult az sgéozedges vérkeringés folynmta,-

.st küvet.lcg a társulati adóztat 8 terén az ol i 
í M i Változást a korlátolt felelőségé társasági foxmának a 
«agyar jogrendszerbe valé iatéaaéiiyea bevezetése idézte olö.-
í 3 oszol kapcsolatos modooit ot nora lehot lényegesnek mondani 
mórt a meglévő kereteken úgyszólván somit sem változtatott.-
3 1932sX.t.c.-A0k azok az intézkedései amelyek a korlátolt* 
felöl oégü t rsarhgok adó ée illotékkötoloaettségét ,aa álta-
lános osab lyoktól oltéré,mérsékeltebb adékuloosal állapitot-
t k meg,továbbá )Intosi»ották ezeknek a vállalatoknak az érfo-
lyaokdlönbösöti tartalékok adómentes kozelé3ét,azt akarták ol-
éxni,hogy ózak a vállalatok a «agyar gazdáéi életbon minél 



jobbon elterjedjoaok.-
.okkal oályrchaté s ¿ah voltak aaonban azok a véltóeáaofc 

molyok aa 1932 évi 2o3o/ . .6-. .s 1933.évi 2x>o/L...;.sz 
rendeletekkel léptettek életbe,o melyeinek eléidézéje a su-
lyou : ;aadaeági világi"1c ' g vo.lt noly a l é l íiaa&sk som monte-
sdt.-

. , e j ő r s ó k a n y o 2 é r i n t e t t e a vál lal»toki t a £o2o/l932* 
:.2.uzámu rendelettel életbelépő' e t e t t a in io i l io adő,aaoly 

megszüntette iz elvet,begy ad "kivetésnek csak adóköteles 
nyereség oaotén van helye.-

gyónosak özekben a rondolotekbö» té te t tok nog tovdbba 
aa o1í; J lépések ahJb«oc,li©gy egyes olyan cn&torr.l:,raolyek ieg-
alkalaaeafebak a nyereség ad 'aatlmn elvezetésSre botöaeooe-
nek.-igy korlátozó soeb llyokat á l l í to t t ak fe l a nyugdíj és 
segélyalapok adómentes javadalmazása,valaoint a saabadaloa 
és védjegy használ i t i jog főjében kiadott összegek oleadné. 
láoo tekinteté Le... -.a 1 Itcsclagoa nyereségek to-
vábbi ad'uentos kezelése és súlyosabb adóztatás alá vonták 
a itáswé t&vé&j t soim-gokat • -

A feuti kowJányi'OOdolQtck végrehajtás vai kapcsolatban 
kiadott péaaügyniniosteri rendeletek, torajíjaeteaerüleg m-
gokkal hoat k a hivatalos ösosoállitds egyes ¿-álhoz fűzött 
végrehajtási ron lelkesé sok aodösitásái is.-

goek köz ál,s. társulati adó kivetése szempontjából a log. 
jelentősebb,a vdgrtófcajtioi ataaitáo kiegéssitdeoként kia-
dott 868OG/1933• b.l.azéau rendelőt,:-ely c háromévönkénti kö-
telesé könywissg'-lat foganaté oi tógát rendeli el na adósé 
hatéságok szuadra*-énnek a rendel' :osé snefc a fontosságával 
értekezésen ii.2ojo»otében,a« ad'tmeleo jövodolo© 
roaínnil,bévoböer. fogok foglalkozni»* 
W í 8 a eddig 1 mertetett uj rendolkeaésok 
«Mtt volttik oaonbon elogoadék arta#kogy a t irsalati adóztatás 
hibái kikdBaébóltoaoenak. - a adfoitatieatika adat X alapján 
megállapít fot nyort,.icgy a jövedelem és vagyonadó*valamint 
az általános kereseti adé old tartósé adóalanyokkal eaeabon, 
a társulati adó alt tartós villalatok adózd* szempontjából 
sokkal kodvoaubb lelyzotboa vannak.-

gnnek a kedvez óbb halyoetnOk atG£ds;mtetéáotUl«t£10g 
az arányos és igazé, igos teherviselés elvének megfelelóbb s»-
doa való rendessé m tette oadköégoeeé a társulati od'.tánti-
ooadő és társulati vagyonadóról ozólé l94o:/U.t.e.életbe-



léptetését.-
Ha a kolümbözé államelméleteket vizsgáljuk,megállapíthat-

juk,hogy a modem Jlamal szenbon az állampolgárok egyre 
több igényt támasztanak,© kormányzatok pedig egyre több föl-
adat megoldását vállalják magukm— lindosek azonban tetemesen 
növelik aa üilrrh. start - /isboli" szükségletét s egyre na-
gobb mértékben kényszerítik az államot arm,ho^ az állao-
polg-xok jövedelmeiből mind nagyobb részt követel jónak magá-
nak.- z állomnak azonban igen körültekintőnek kell lennie éo 
olyas. ..lŐpciltikét ¿hl; tetain#Cú.iely a szociális éo ethikai 
asemperrtokat le figyelembe v©fczi0azrt eooli igy érheti ©1 azt, 
hogy a kivotc-tt adók igazságosan és arányosan legyenek el-
ess tva . -

i társulati odéttf*BtÍeoadé éo társulati vagyonadóról eső-
lé 194O;VII«t«0.A társulatiadé rend ez erünkben uj korszakot 
alkot.- törvény az u&őal&p kiL-ronlr láyám vonatkozó rensnn-
bályok uog0i:igorit;.'.3ííval nemcsak, azt akarja elérni,hogy a ki-
vetett edek Ljzm< •.g-ouan éo arányos:*» legyenek elosztva,kanom 
azt ís»kogy cc áHaatiáfttertéft bevételei a Ntó rendkívüli kö-
lttl»éll|—I ezöiMégletoihos mérten lényegesen negnövekeö4onok. 
annálfogva egyedüli és kizúrolugoe célja a vállalatok igazi 
éo valódi nyereségének a megismerése éo osoknak mogndoztatá-
ü. sért kellett enaok a törvénynek az eddigi törvényeknél 
egy lépésééi tovább mennie és pedig oly irány bon,hogy nom 
fogadja el a vállalatoknál minden aftpwi kiadóst olyan kiadúo-
nak,meli a társulati ud iZóE^ontj bél levonható volna.-

ét ségtcicn,ijcgy os a vállalatok adótereinek aulyoobo-
dáolt jelenti.-.itünik ez magából a miniszteri indokolásnak 
iát 1 a mcgjogyséséüv»i is.aogy "a töiványjavaslat' kosaitéaé-
nél art t: rt.tr zouülÖVw, .o.y a t >ari...ti " tartozó 
vállalatokban testet öltött tOk© gazdasági erejéhez mértan 
arányosabban vegye ki a részét aaokb 1 az Idozatokból »ame-
lyekre álomi létünk fenntartása és bizto átása érdekében ma 
nagyobb sz.hoégünk van mint valaha 

.ar oaga a törvénynek az elnevezése is,az eddigi rendoza-
s lyokkni szosban meglepetéssel szol11.« törvény 1, J./»?/, ' 
bekezdése értelmében,© vállaltok adóztatásában nint uj adó-
nem vezettetett bo n társulati m^onadé—iiz az uj adénon 
részben hasonlít a terméesetoe személyek által eddig ic fize-
tőit v gyonadónaz.^ »onakkor azonban,hogy a vállalatoknak 
az aj adónemmel aegnüvekedott adóterhen a törvény némileg 
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enyLitser.,.aűgozdntetto a társulati adó alá eső vázlatoknak 
a BeaAjaadnság űogoegitóöóre szolgáló alappoi ocenba© fermál-
1 ....... : j - t 

A társulati vagyonadó alapja általában a vállalat sa-
ját táxéj©.- ,:aját táke fojalmt a törvény az eddigi rendel-
hoz* -elmek aogíölcl sr. luxtáraam mg*bastnl aa eltéréssel, 
bp.rrj t ét az adó&i /etés alapjául szolgáló év mérle-
gében ssercolé vaosog.';«! kell osánitáeba vonni.-*s a körul-
aóny,hogy a «4 . 7'nyesek esetleg az «léptékének egy réséét 
non fitették bo - ssját t.":o fbĉ laluak negállapitáeánál non 
vétetik tchiiitotbo.- toit&geres aft'static elhárítása érde-
kében 1 t*jrvé:-y el;: c.'i 3 adó alapjául scolgóló sa-
ját lékéből loVunascaiátít a aárlojtea kimutatott vesateodgek, 
valt ai ;t nĝ anasek táiv.aiafci vngpünnáLí fizetéöóre köte-
lezett zada vállalatok sáiWf&tytiben- fofcvé vagyon arányos ér-
tébe én régéi káUölli leányvállalati rács vény ok éc a löá-
fóld&t lérC telei ok Úszta értéke.-

f-a -C'a2 -nyok körét a törvény agy a társulati adé 
sirt o tántic vcü&tkpz leg nc eddigi rertdol&ooóoelnck 
megfelel en ezfily oza. - Itérée csak annyiban mutatkozik, 
hogy bár a társulati lé 6 c a t ntieaaáé alanyok köre eddig 
ís e;jytoooöt,a. tántieiadóra vorntkoaé adókötelesetség meg-
hat trosása az eddigi ra&fiaeab lyofcbél 1 iányrott.-kzt a hi-
ányt i törvény joloulcg! aerkesőtésáben pótolja.-/?,!,%/ 

. t r,.. lati xagyoruáá alanyok fcöre,a társulati adó 
alanyok kör soM.al t. rvány ./2/.bekezdése 
érteleiében onto :oi: a tárculati vagyonadó alél a asövetke-
tötek,nz államunk vállalatai,« köeför̂ jalnu vasatok,valamint 
a fcnjósási váll: latok.-

.ÍZ od'li • érvé „ xn volt ronöseabsilyoteat a törvény 
élt aláírj; i.., -.. : * yeje xbb v Itoü.a nálkUl fentnrtja,lo;> 
ítelje.-.ő ceohat . dLtaeütt oél órdöb-ábon kiegóssiti, o• -yeee-
Let pedig,-a hlyeket edálg o végrufcajtáői utasít¿o szabályo-
zott, a ely jü t<: ,-x Ónysserkosatéei esenpontokra való tekintet-
től acst a a türv'ny foglalja rngasan.- ilyenek a törvény-
nek a I M l M l f feltétlen adékütelczotr ágéra vonatkozó rend» 
osabélyaiktacmdjék*kogy a tántlenadó fizetősének 
kötalosetejgót neo érinti «§#!** tWlanoly vállalat a társ*, 
lati adó ul'l áll: adna:, u-yy idotgleneson nentec.-/r»6.5./ 
fllr^ ' oagábo foglalja jelenleg a törvény a végrehajtási 
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utasításnak ast a roadolkos 6 o' 1, amely kimondja,hogy a o. 
klr.adóhivatal a vállalat által botorjosstott adóbevallás, 
a mérleg őo vosstosóg-nyorosóg számla ellenőrzése céljából 
a villalot üzleti könyveit háromévesként legalább egyszer 
nogvizogóOni kőtokos.j,/!/.sok,/ 

A felsadoolds vagy coöd alatt áll " vállalatoknál olvi-
log a törvény tévábbra io fontartja azt a rondolkozést,hogy 
a folszáaoláo va,y csőd tartama alatt a kivetés s2ünotol, 
ezt a rendelkezést azonban aszal ogóoziti ki,hogy a fölszá-
molás adómentes időtartamát 2 ávro korlátozza.-/?.9. 

a oddig érvényben volt rondolkoaóooktől oltóroon rende-
sl a törvény az adókivetési jog elévülésének kérdését io,o 
oszol végett votott annak a gyakorlatiing alig vé^hajtha-
té jogi esab lyozásnak,DGlynck alap J a a kinoot ár adókiveté-
si joga úgyszólván soha sem érült ol.-

türvémy lo. §./l/.bok.kimondja,}.iogy a társulati adu, 
a tántieo adó éo a türoaJsÜ vagyonadó kivetéséhez valé jog 
elévül i t ó a naptári évnok aa utolsé napjától számított 
Öt év alatt »amelyben a vállalat aa adóbevallását beadta. -
A /¿/.bek,pedig kinondja,hogy az adóbevallás óimulosztása, 
valamint adócsalás elkövetés* esetében as adókivetéshez 
valé jog annak a naptéri évnok utolsó napját követő tiz év 
alatt évül ol,aaolybon a vállalat as adóbevallásé* bonyuj-
t.inára kDtoloű lett volna,illet Xög aaolybon a kincstár 
rogrőviditéoét orodíaényesé ad bovall.Ioát beadta.-

ilgyolcmo méltó,lényoges ujit .st tartalmas a törvény 
aa újonnan létesített vállalatok adóztatását illetőleg,- z 
eddig érvénybon volt jogosab lyok alapján,aa uj vállaltok 
adóztatása as első mérleg olké©»ültéig szünetelt.- zt a rend 
dolkoséot olyhÓpan nodositjo. a t ö r v é n y a s aj vállalatok 
toxiiéro as első mérleg elkészültéig a legkisebb adé arányos 
réosét kell kivetni,- z okként ideiglonoson kivetett öosao-
get az első mérleg eredménye alapján kivetendő adé összegé-
be be kell tudni.-/T.11,D./4/.bok*/ 

A tényleges üzloteredmény kinyonosáoa érdokébon lényo-
geo ajitáot tartalmas a törvény a számlázások ollenörséoé-
re vona tliozolag • - ,z oddig érvénybon volt Jogasabádyok értel-
mében a osíóalás ío módját és holyeaégét ooupán a családi réua-
vénytároaoágoknól kollett vizsgálni.- s o téren szorzott ta-
pasztalatok azonban arra kényssoritottók a törvényhozót, 
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hogy a számla ellenőrzést a réss vényt, roaoág 69 rőösvényo-
ooi»a kori'tolt fololűségá társaság és tagjai,a bolföldi 
vállalat 6q a külföldi telep,a külföldi vállalat ás belföl-
di tolöp,na ugyanazon konszombo tartósé vállalatok,végül 
az egymással kortolbo lépott vállalatok között létrojött 
adáe-vétoH jogügyletekkel kapooolatbím egymás részére át-
engedett vagyontárgyak vételár nafc felülvizsgáláséira is ki-
torjosaco,aort as egymással ©aoroo vagyoni érdekeltségben 
lévő vállalatok közül bármelyik vállalat üsletnüködéoének 
orodaényét könnyen dtviketí a» adéads .zeopontjdtoél kedve-
zőbb helyzetbe lévő nénik t Ira "ra,va. ;y a vole érdekeltségi 
viosonybon éllé násifc vállalatra an "Ital,hogy a t Ilik átvett 
anyag árát 0 forgalmi értéknél magasabb Összeggel ianori 
el.-71 osont az clacconyabb «éaldnáfi io alkalmas oéd lakot 
a y^eroség egy rénőének a rosszabb anyagi helyzetben lévu 
érdekeltségi vállalatba» vnlé áttoléara,ö. részvényesek és 
a korlátolt feleié oég". társaság tagjainak nyereségből bur-
kolt oodéa v.lé résseltetősére.-/•::. 1?»3•/!/• éo /a/.bok./ 

A fonti rendelkezősokon kívül tartalmas BŐQ a törvény 
wfa lényeges újításokat és mesaaoritáaohat is.ozck asonhui 
nagyobb részt oa adéulapb Ő1 lo non vonható tétolokro vonat-
kosnak,o igy esőkkel bővebben értofcoséson III. ojosotében 

. fogok foglalkoani.-
AS adá kulcsra vonatl.oz ' i a g a törvény változatlanul 

fontait ja a vállalatok jövoilolaesöodcérc állított rétoje-
son QDolkod ' ronüv: é •';aler. rom/1 ,porét — 

jgyanosok váltoaatlanü fontort ja a törvény a lo -os 
^ adu kulcsot a korlátolt folol ©ég *. táraa©á£pknál,aa önso-

gélyz oa 'votkeaeteknél»valamint aa olyan termelési,beszor-
zás! »értékesítési és foayasstősi asövetkőzőtoknál ©molyok 
alapszabályaik értelmében Üzletrészeik utón 6 -ndl nagyobb 
osztalékot nea fia ötnek .-r;st a rendelkezést a törvény kiter-
jooati#ao üaletkörr© vedé tekintot nélkül azokra a aövotko-
setekro i8,aaelyok iisl0tré030ik után az elapssabáiyaik ér-
telmében 6~n ll nagyobb osztalékot nor. fisotnok *» Vll tos > t -
Ionul tm. tartja végUl a törvény a nyereség szerint emelkedő 
5 - 15 -00 add kulcsot a hatoségi éo községi vállalatoknál 

Lényeges változásokat tartalmas a törvény a vállalatok 
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iltnl megfelelő adóköteles nyerosój l i 'mpá.ó n io lorénl kö-
teloG iársalati ódéra vonatboaolog.- 3 eddig érvényben volt 
jogszabályok értelmében a tökelntensiv vállelatek aoolyek 
tescéasotJkaél fogva nagy alaptőkével voltai: kénytelenek 
alakulni tvi osont forgalmuk ns alaptőkéhes viaeoayitva cse-
kély V0ltr30kkal nagyobb adót ózhat viseltek cint ások a vál-
lalatol: amelyaH hisflhb alaptőkével nftgy forgalmat bonyolí-
tottak le—i st os nrénytalajiságot a törvény oldotta 

.1: eddigi j s-co it Iby -.a''kolc-vt fokos..tuzan 
1 . ölte fel— s emelkedés nérvc at1 >1 füg*bogy a vál-
lalat It l as adóévet oogclöső oslotévben lebonyolított 
fos-., In.'. .sorosát tacsí ki a eajét tőkének.-

törvénynek esek an ,ij rcndolkcssésoi kevéobé érintik 
a t ñ L tonslv ipari váll 1 tokátfVoosont alkalaaoak arra, 
bögy általában a kereskedői;:! vállalatok,aaelyok terméese-
tüknél íbgvn kevésbé t kcíaten ivak,ollonbon nagy forgalmat 
l.o.„vx;lit̂ '.k lo, s eddigieknél sokkal nagyobb mértékben ve* 
ggék ki a réssükot as aUétcnok viselésében.-

megfelelő adéiáJteloa nyereség hiány ¿boa lo leróni kö-
teles társulati adóixmdBaernefc a tol JOG kiépítését jelenti, 
a legkisebb társulati adónak öossogosera megállapít se a 
réesvén., tárjas "goiry 1 ôo.f- on,a korlátolt felelőségé tir-

A táatieLiid.' ló - -cg fb: .osatoo kulcsait a törvény 
által ab; ai vál tos ítlí ural fentart ja. -

, . társulati vagyonadó kalooait ő.g/o-től 5 ó-ig,fofcosa-
too adó kalocsai áll .pitja neg a törvény.-
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II. ojozot 
3 adóigjtoloo jövodolon no;,'ha tórógása 

a ad kötolo: jOvodolon noghatárosáoa általában as 19221 
t.o • élotbolé .tatésóig o nérlog őrinthototlonoég alvón 

alapult 
dábbiakban icnortotni fogon,.i2 ogyoo adóügyi törvényók-

nok,koödvo as 13751XXIV.t.o.-hol,aa adókötoloo jövodolon nog-
határ'« >o ra vonatkozó anyaid jogosuk lyait,vnl mint ae ocok-
kal k'g/ozoltoo eljár-tol zseb Ipok t.-
a./ g 137rn£XIV.t.c.: s adékötoloa jövodolon aeskatárosáoá-
val a törvény a ¿.O.őo a lo.}-okban fbglalfcocifc.-

3«.: d'kütoloo jüvodolannak vő tataik az ad lóvot nogo-
IöbJ 3 évi ualot prodruőny átlaga.- 3 évi üslot orodnény nog-
állapit z nál a nyerő jüvodolonbul a 4,3.1-lo pontjai alatt 
fogalt tő tolok vonhatok lo." 

O.j.i"* t roulatck adója mindig na ad'évot oogelöaJ 3. 
ó vi,ananayibon podig annyi óvón át a társulat nég fonn nam 
államba® üalot nogkosdését 1 samitondó idóro kóuaitott 
oórlog alapján a 3.ős 4. j>ok oaabványainak fijyolonbo vétó-
tól 0 nollott miatt vottotik ki." 

l o . / . r .30 törvény zzorlnt fcivotondű adu as I l l a t 1 adé-
kütoloo vállalatok éo ogylotok igucgatói vagy ügyvoaotöi d l -
t a l an i s_,at ón g oaékholyén teendő bevallás a lapj n ,a 3.;;. 
értolnéban á l lap i t tu t ik mag.-

A jövodolon-bovalláohos kötoloo a vá l la la t igaa-
gatéja,vagy lgyvosot^jc,a részvényük utáni osztalékok i l l o -
tűlog kanatofc folozst óo klfiaotésóro vonatkozó höegyü-
léoi határosatnak ssubályoaorüan Mtolooi tot t kivonatat 0 a 
vál lalat jövodolni nérlogót csatolni . - a a jövodolon nérlog-
bcn más kdsoégokbon lóvá oly fioküalot jövodolnA io,molyok 
a 9.3. oaorint külön adoatatandók aog bennitoglalta tnán :k, 0 
körüliaőny a floküalotro oső Jövodolotmok kit intotéso nol lot t 
a vallonányi ivcn nogjogyaondő3 adó kirovása ao 13ÓC: IV. 
türvónycsikkbon körülír t nődön történik. 

a a törvénynek fonti rondolkoaózoit vizsgáljuk,log-
oloá sorban aaoknak koadatlogoooőgo tűnik a asonünkbo ac a-
dóiolai nogi. .táros ,.o ival kapcsolatban.- a adóköteles nyorosóg• 
nogállnpit nánál a törvény non a nérlog ogyonlogét vosai a-
lopul,innen oa adóévot oegelöaő káron évi üaloti orodnény át 
lágyít.- nnok elérésére a nyorajövodolonbJl indul ki,amely-
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bCl a 4» j . l - l o pontjai a l a t t felsorol t tételeknek a lovonó-
oát roadoli e l . -

A kivotéoi ol jí oúosal fcapöoolatbon QQráltaMn non temxtesk-
ms toas onli t ot aa dsloti köayvokröl,ooni podig a voostooég 
nyorooóg oaánlúrol.- s adó uogóllapit o t aa igaagatóoág osék-
Jiolyón beadandó bovolláo alapján rondol! ol a törvény.-' be-
vallásnak ocupén kot nollókloto von,ac egyik a mérleg,© ná-
oik a rócovónyok utáni oostalók,illótólog a fcoaatok foloos-
táo im oo Idflsetóoáro vonatkozó köagy illési határosat 

.a adókivető közegeknek telkit as üaloti költcégekre vo-
natkoaólag oenni táqpont juk non volt óo kónytolonok voltak e l -
fogadni asokat os adatokat amelyeket a váHalnt Önkónt k i m -
ta to t t a bovuHáobon.-

.c volt a jogállapot 42 óvon keresstttl 191? januír l - i g , 
a ónon coak a ^.ónsügyi hatóságok gyakorlat:, do különösen a 
birói joggyal-orlat hozott aéai v áltoeáookat.-
b . / .p Ijo^Zvááá.t.c.; o adókötoloo jövodolon meghatároaású-
nak módját a törvény általában oo lö75íáAlV.t.o.-bon lofokto-
to t t olapolvoknok nogfolol >on oaabályoca.- 3 adókötoloo jö-
vodolon nogintárosócávol,valamint aa orro vonatkoaó kivotóoi 
ol járással a törvény a 19.05.77,00 .0 . >okban foglalkoaik,-

13.J . : o adóalapot a kivotóo óvót ncgolöső óvro os ' ló 
adókötoloo jövodolon á l l a t j a ,ido non értve a nyilvánoo ocá-
mdáora kötoloaott vállalatok á l t a l alkalnasottaik asánára 
ló tooi tot t nyűg óo ko^ol iá táoi intézetnek aiapaaab ályozorli-
log kálón koaolt jövodolnót. 

« j a a váillalat gasűaoági óvo a naptári évvel non 
asonoa,a kivotéot nogolüsó óvbon losárt gasdaoági év nérlo ;o 
osorlnt nutf tkosó adókötoloo jövodolon as adóalap»« 

" vi adókötoloo jövodolonnok veendő a nórlog-nyoro-
oógo /foloologe/ nolybGl a jolon törvény szerint nogon ;odott 
tétolok lerfonandók,ollonbon a nérlogbon lovont,do o törvény " 
osorint adóalapul atolgálé öoosogok hoscáadandék." 

" ka a vál la la t dsloto réosbon adókötoloo,róosben 
odónontoo ,nindogyik jövodolonb 1 coakis aaok a költnégok von-
hatok lo,nolyok volo oaonbon tényleg folnoxültok,a köaöo kül-
toégok pedig os adókötoloo ós adénontes nyorobovótcl arányá-
ban ooztondok meg." 

- 3 1912íLUl.t .o. J.}-a a fonti rondolkoséookot r é s b e n 
nodooitja,róoabon kiogóoaiti .- odooitáoohot tartalmas a réos-
bon adékütelco 00 réoabon idoi^onooon aűónontoo Vállalatokra 
óo iiiogóositéookot aaokra a külföldi v .Halatokra anolyoknok 
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belföldön,illetvo azokra a belföldi vállalatokra amelyeknek 
külföldön is van telepük.-

11 egé azitó oeket tartalmaz továbbá a törvény azokra a 
bal földi iparvállalatokra,amelyek a belföldön ké szított árat 
külföldi 22a fióktelep utján árusítják— 

29.i;,:'1 .s adé a kir.pénBügyigasgatéeágnál /adéfolügyo-
lőné 1/benyu j t ott bevallás alapján, illetőleg vallomás hiányá-
ban nác uton szorzott adatok segélyével hivatalbél állapit-
tatik inog." 

"A bcvalláci kötolezottségon nltsom v.Utoztat az 
a körülmény,hogy a vállalat Uzono ogőoabon vagy réoabon 1-
doiglono: on adómentes." 

•A vallomás a közgyűlést követé Vj nap alatt,leg-
később azonban az üzleti év zártától számított 9o nap alatt 
adandó bo.- .zt a határidőt a pénzűjyninisstor indokolt ooot-
bon rcndolotilag meghosszabbíthatja." 

27•§•i "A vallomásra kütolesett tartozik: 
« a,/avállalat olöső évi mérlegét a nyereség-éo voos-

teoégszéialával együtt; 
b./a részvények /Oslotréozok/utáni osztalékok,il-

lót Őlog kamatok felosztására és iiováfordítására vonatkozó 
közgyűlési határozatnak szabályszerűen hitolooitott jegyző-
könyvi kivonatát a vallomáshoz csatolni;továbbá, 

o./az Uzloti költségek részletes kimutatását 0 
általában azoknak a mérlogsaánla-tételeknek részletezését, 
molyok nélkül az adó helyesen meg nem állapitható,ag adóki-
vető, küsogek felhívására legkésőbb 15 nap alatt botorjoos-
toni." 

" , floktolep 03 bányanüvok/bányaííüzlot,több agy-
máshoz coatlakozé bányatolok/bratté forgalma a vallomás! 
ivón szintén kitüntetendő.* 

"Külföldi vállalatoknál az anynintésot mérlege & 
nyoreség-éo vooztoség-ssőmlával ogyütt hitolooitott alakban 
szintén coatolandé," 

20.5. ¡lányoson, beadott vallomásnak a kivotő közegok ál-
tal hivatalosan megjelölt hiányait a bevallásra kötolozott 
15 napi záros határidő alatt potolni köteles.Bírnak elmulasz-
tása, vagy a hiányoknak non kielégítő módon történt pótlása 
oootén,vagy ha a vallomáoadáora kötelezett a 27.0,0./pontjá-
ban emlitott felhívásnak egyáltalán nem,vagy non a kivánt 
mérvben felel meg, Jogában áll a kir.p .no Váyigazgatéoágnak 
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/adéfelügyel mek/ a kivont adatokat a vá l la la t ilaloti könyve-
inek az us le t i t i tokra ki non torjodu betekintés« u t ján io 
beasaresui. 

"i vizsgálat zorán ónnál tovább terjecskoöni tiloc.'' 
' k könywiaogálftt o vá l la la t központi igasgatásá-

nak oséfchelyétt, Illetőiog ott törtőrJLk,ahol a könyvök vonot-
tot»ok#- jsmk határnapját ns oloC foka aAdhatéoág vdgérváayv-
soa á l l a p í t j a meg, a a r ró l t i t ok t a r t á s r a liöteloaott kiküldőt* 
tjénok ncgnevoBésévol a vóillalat igaagatéoágát érteoiti.-A 
visagálat «rotaényéröl folvot t jagyaék'ayv o kiosubloi Iratok-
r a ooatói műé úo sár a l a t t tar tandó.- z :.dó;-;;toloo xo.'Jiatal-
mosott j-n kivul máz félnők betekinteni tiloa." 

n A helyesini visagálat 2;őltoégoit a vá l l a la t vi -
s e l i . 

" Ha a vá l la la t a könyvvizsgálat aogtartáoát neg-
tagad j a , vagy a kifogásolt tételoíaaok tiostásáoát a könyvvizs-
gálat aortán aeghiuoitja a kifog ázol t Oozsogék as oloofbku 
kivetés sorén adóalapul veendők." 

Ha aa 1075:XXIV.t.o.<$8 as 19o9íVIII.t.o.-nek as adékö-
tolos jővodelon aegöotároeue ra voratkesé rosutolkoséseit 
vizsgáljuk megállapíthatjuk,hogy amig 03 elu nok roadolko-
cécci igon 03dk kezetfok éa as adókivető kösogokot u gazol-
ván teljesen kiszolgáltat ják a v Halatok adékötolozotteég 
iránti mor;íljónak,addig aa l?o9:VXII•%•<?.a vál lalatok adat-
szolgáltatási kötelezettségét lényegesen megasígorit ja.-
törvény részletekig ncné rendelkezéseket tártainak oiada-
sokra a kDrOlményokra vonataosélog, molyoiuiol; iaaoroto adl -
kii as adó liolyoöon inog nen állapithaté.-

gindonok olütt ooakit as éfco-ő törvénynek araa intézkedé-
sévei,moly ssoriat az uáékJtcio„ j áz. ilnet aa adóévet raag-
olözÖ három évi üzleti eredmény átlaga alapján állapítja 
raeg,s kimondja,hogy as adóalapot a kivetési évet ocgelöaé 
évre szélé adóköteles jövodelora alkot ja.- 2 adékctoloo jö~ 
vodűlom mog alapitáoón'il a nérlogosorinti nyorooégbGl indul 
ki,amelyből lovonni ongodi aindascliat a tételeket amelyek 
a törvény oserint levonandó!:, viszont 2iocsváadjQ ninűacoliat a 
kiadásokat aaolyok a törvény szerint adóalapul szolgálnak, 

A Idvotécí eljáróiét illotólcg változatlanul fentartja ' 
az 187$ 1 ákl V. t. c. -nok ast a rondolkcsó zót ,moly szerint a ki-
vetés alapját a v diaiatok által beadandó adébovalláe alkot-
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ja.zt a rendelkezést azonban azzal egészíti ki,hogy kö-
telezi a vállaltokat,hogy a bevallóéhoz a mérleg,'valamint a 
közgyűlésnek a részvények utáni osztalékok illetőleg a ka-
mtok felosztására ős hovdforditáeára vonatkozó latáiToza-
tánok hitelesített JegyaukÓnyvi kivonatán hivül,nég coatoi-
je&ek részletes !:i vonatokat n költs r diákról 6c általá-
ban nindnaoZsről a aérlegozárala tételekről »melyeknek iomoro-
to a helyes kivetőn szempontjából föltétlenül szükségesek.-

jacanyiboa akár a bovaUá^»n*akár a* ahhoz csatolandó 
aoXlóiabteWbütt#ec aűéfcivcrt'.' közogok hiányokat észlelnének, 
. őűot uö a törvény*: „ogy oeo- ao a hiányolsra vonatkozólag a 
vállalat októl folvil4;ooitá sokat kérjenek,e inonnyibon a 
vállalatok a foTlvácmak nem tennének eleget,jogukban áll az 
adókivető közegüknek a» üzleti titoktartás kötolozottoégo 
raeHott,hogy a kivárt adatokat a vállalatok üzleti könyveiben 
vnlő betekintés ötjén szoroz-'k be.-MegtiltJa azonban a tör-
vény *boey a könyvvizsgálat az dealelt Hányok nogállapitásán 
tultorjoo.'áieáju 

3ár a törvény lényegében fontért Ja az 1375ixxiv.t.o. 
által bevezetett réidcg'rintketotlenoég el vét, a fonti ron-
dolkez *sok,amelyek bieonyöö oootcfcboü oasaagodik az üzle-
ti Ifô  reálon veié betekintéet#fc»0detét jelentik ennek az 
elvnek a hitályon élvül való helyezését— 

3 i törvény aacöbr^mint már értekezésem X.fejezetében 
13 kÉrnstattam»i3Ós -s 193.2::,i:u.t»o.-kel történt noűositott 
a l a k j á b a i lé. -tt ' lotbo, 3 ig- js 1879* IV.t.o,alapján 
kifejlődött joggyakorlat változatlanul fonnmradt 1917 jonû  
ár l-ig.-

a életbeléptét5cét elrendelő 1916: , Jl 7. t.e .melynek 
fűe'lja adéo .Qléc volt,az váéiötelec nyorec'3 Beghatáioaá-
sóval hapeaolatbon fékéit Létsaoreo adóztatás elkerülésé-
re vonatkozó rondoll-.ozéookot szigorította mog—iiogy az adó-
emelésre irányul' oólját el ír* esse,a törvény az adóköteles 
jövodele. 1 kimunkálására vonatkozó sendelkazések nogszigori-
táea kolyett,azzal igyekezett eloget törni a hábórus adépo-
litikónak,: c.gy i3 ilaptörvénybon lerögzített rendes szabá-
lyok alapján kimunkált adóalapokat külön dévai,illotélog 
a röndoo Italc ol'dtnl kiszámított .adót nogfelelS potlékokkal 
sújtotta.- 2 előliéi célt .-zolg'Ita . éadá .goreoégadórél szó-



lő 1916:::::: . t .c»,a3 utóbbit podlg n feadipotlék kivetését 
ozabőlyoző 1913:i::.t.o— 
G./ji 192;.:. ;: ;.t.c,:. -óéra aa: «6* az 19o9s7XZZ* 
t.c.as adékötoloo jövodolon .•ozáo'.val kapooelatUm 
rásalotakig uioné rendolkos ¡oákot taré Í r : Vfct;:oXyoi; ¿:3c dl 
aagyor uok alanjlt kéjoc.V: 0 nai idojjtaté.ol rondo802nok le, 
igaal nélyreSiaté reformokatfftaolyufe jaokitottak a nalt ha-
270- tfryniml 'n oa nd'&ötoloo jövodolon ae^iétórozúeát tol-
Jfcson. uj alapokra holyo8to,ooak a társulati adérél oséló 
1922: g r é.t. c .hozott. -

törvény c-n edékötoloa jövodolen ao^tároaáaéval 
a 11.12.éo 13. ¿-okban, ae oszol kapooolat00 oljéréoí oaubá-
lycüv.l rodic 0 "-okban fbglolko-
elk.-

.s adóköteles jővoűalon oö|£atdro®lodwi vonatosé 
okban a törvény a fcövotkoaékot írja elé: 

tárcnlr.tí iáét évenként !:oll kivetni. 
/?,/. bek.:" lkaini ocyocí&éo, továbbá folasánoláo 

63 co 'd oaatén a téraalr.ti ódét m egyesülés,a felszámolás, 
vr. y coédcléÍTéo egéss tartamára ogyonorro koll kivetni." 

12.%/V.bckj*As adókivetés alapja a adóévet •.ogclŐ-
sö üzleti /gazdanáci/ év,aaékötoloo nyeresége," 

/2/.boh.: a mérleg cock ogy eoonka óv orodoé-
oydt,vogy agy óméi honosabb időtarta« orod .éayét foglalja 
jogéban,akkor évi oredránynok nct a ay erőséget koll tekinto-
ri.,—oly a oórlog id''tartamának évi időtartankoa való 
arányéban 12 hónapra ocik." 

/y.befc.t"öj véllatoteél az adókivetés as olsű 
mérleg elbÓceültéig osöaotol ó s as e l ő Osletév mérlogo alap-
ján ner/ainritott ad 'kötolos nyeroc *£ íbgjn .a® 0I30 éo má-
sodik évre r kivetés cl pját kórosai." 

/V.hek.:"Felesánolís vagy onCd estén /O.j./a 
felszámolási sárarámla var; * felosztási torv alapéin nu-
tatkosé és a joloa törvény alapján adóköteles feloolog aa 
•vb'?!v-l'" mint agy évro ssélé adóalapot, 
kell társulati edd alá verni." 

/y.bok.:" Ifcalmi egyesüléseknél a közös üalot 
befőjóséce után készítendő osámafiáo erödraó.rpe as adókivetés 
alapja éo as ennek al kján mtatkocé adékstoloo nyoroaígot 
mint egy évre szélé adóalapot koll társulati adu alá vonni," 
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IX. ".AAboktfia adófcötoleo nyeroadg aególlapitásá-
a II ü n ' 1 az ogyrlegébul koll kiindulni. nyoroöug-voactösdő 
83;űla bovútoli 63 H«ÉÉif totoloi az adóalap kioaámi tógá-
nál is irányadóbba csak a hövctkoa14-19 }—ofc ollonk©-

... ront öl. -wSűit - t — X ÚJ ..... . .cjég-vosatoaég 
aaáalun mi noa t látatott oovóteleö:, ki adósok Ós leírások 
onek nsi ^ esetben lődaoitj-'k na ogyanlog ööoaagót,hx ob-
ion ae irány-un aa ú Ü t ö t t 14-19 j .-oh kiJ&jerottro ron-
dolkozook." 

/2/.bek.m Q vál la la t r:'ősben adóoontoo óo oz a 
rósz nyoroé-ógct mat -t pclrg adókötoloo#dB adó-
alap kiozumituo/ih 1 az adókütulos Usotupói kcositott külön 
nyorooóg-voostooóg asánla aa irányadó a aal aa alt'rőosel, 
kg g a a a.úúli.; ós odókötolQC dcc lök közös tctoloit (t 
«bero bevőtcuok axunyguan kall mogocatani ós a külön osám-
ln orodmónyóh-OB hszsdosónit.oní • 

/y.oo!:.:" /<-/ bokosdís raadolfcoüóoqlt kell raogfc-
loluai alkhlmaami akkor is,ka a vállalatnak lOlfüldün io 
v*n tolope#anoly után az sdófiBOtÓG alól fel van ncsatvo." 

z eljárási szabóJyö&rQ vonatkozó óeisorolt -ok 
törvény a 31.22.ós 23 .-okban a küvotkoeékot Írja 

ölő: 
SAS adókivetés a.Vállalat által benyúj-

tott Uivail.x; alax̂ j.n történik, 
/2/.bok.s"*s adóbevallást a vállalat felelősség© 

mellett Tzrccrr̂ zír̂ ííttis fcöteloö az us ojyán,a2:it a vál-
lalat törvényes képviselete a oégjagyséüTo jogooitottak 
kosta raocbia,a sárasánadás jóváhagyás t kövotő 30 nap a-
latt,do lackósubb 03 ílslotóv lejártát követé 6 .'¡¿napon bt?. 
ltJ. az il'.otJkos ^igos . tou.gLöz benyújtani." 



/3/.uoL, i'-A jolon törvény 12.§.- tnok /4/ és /V bokes-
déoeiben emiitett esetekben köteles a Vállalót co&aaAáeoit 
évenként c.vsso? a péi üügyi.. .isjat.'oég élt« i oaetről-osotre 
aô iatároaaadÖ időben az illeték«« pénzagyi m ;atéöőghoa be-
nyújtani." 

32.C-./V bek.: "A .OTOll üfcoz csatolni kell a mérleget 
és a i j&zQoágrTowtmós száölái hitelez alakban, továbbá az 
üzleti Jelent'ot, ̂jérlogzzestt nyereség feioestáeira vanatko-
aé határos .tot és általában nln.1azo. nt az ukit&kai, amelyek 
a tárt. ilati adó bolyes kivet *c hoz szükségesek,-15* a köto-
lesetteég a Jelen törvény n -érint adásé nincsen vállalatára 
magfelelően kitör jósakkor is,ha a koroskcdolni törvény oae-
rint e g'bA/at nyilván«« ezámdlsna ninoo kötelezve,« 

/2/.bcí:# ín""-»teloo t vább i n vállalat a ? .'asűgyl :ató-
cőg által a t -roniati adó Ij3lyes ki oC-so érdekébe fcivíat 
felvilá ocit -ocont boJJsiimor jío: jen aagadai,«1 

/3/.bek. í "Az adóbevallás benyitás ra kitűzött határ-
időt a £ ;ns ; yi azgatéo j indokolt esetben öochososabbit* 
Itatja." 

A vállalat adóbevallását ÖÍI ez iránt 
hozzáintézett folIJLvás kő shosvétőiétől un biitott j5o nap a-
Xatt nea nyújtott« be,vagy a pénsttgyigaz; jatéedg által kivánt 
adatob it a kitűzött hntálidőn elül na; Szolgáltatta be, 
vari/ • kívánt fc&világositúsokat noa adta meg,a pénzügyi gaz-
; - .téoág ft t brculati adó kivetésé oz oatikaégoo adatokat a 
vállalat költsógáre foguratositanáé könywiz /gálát utján 
szerzi be.".-

/2/.bok.•Jogában van a péözOgyigai^tés őgnak a könywizs-
rálatot ü t í :r elrendelni,tanukat,va y • Sértőket negi<tóe4 
ni és soflSbzXlg tni,ha azt i'lMŴegltliiirti tartja,vagy a válla-



lat kdri. 
/2/¿jcuUI*A b O L R S A & O X T LÖN. VVÍSÍXJ> 

tatot a . ; r.-̂ t-•.<0.1 a a.kir f̂cXny»* 

l&plt'lay&̂ g MtebaajüttdtOi ti&tja ras** 
/V*lwk*s*A küayvviísacjíUat .^jaaatüaitlaáöall a tuzrjk 

da sasokéit k natf nUeatácíaok &¿dját a p<Tnsilsyüirj. -atoar 
ro.dcl otilo ; ose!. 'Xyossa*?-

Ü» g türvóny fonti »••fiolko.; ; j . X 
pÍ%Xvit$ul-9lx>cj aa ESY«AT6 DO ÍSOBO^GOG A&'Bfit&ft nacvaXóoi-
tos árdefctfbea G tMÉOgr asaűókütclao jCvcdolcn ao^atáro-
gígtVfcl kapcfiolt.tban ac X9o9tVII2«t*G. tUtal bevesot ott 
oe.Toorit-árjoíajt tcv'bb ödlyiti#«iőofcit Xdnyosbo vágó aj ron-
dolkoaJcoskol kio-Toaitá c XtaidUxi aat a célt i^oáosiL 
aldznl ika&r ae- aéwbüteloo nyorocóc ki,. .arfc •l-'.o t uj,selló?» 
őabb ala; clara Lolyar.t>,-a; aűoCöteloo jove&oXo £b ilr't a 
tlrsylo jo '¿zlQti ö«oc..o,. X.. lírai üi.¡nQo_:yoatocüO.-

: 301: a ldnye, :bo uj ron&oláoc .sok &«onb a noi ie 
annyira ea ad JXitcXos jotoáclö® no^hat .ros .ódnak anyagi <;c> 
AASBALYELIO. VOMTI^OAKFI^-OTT INKÁBB a s OAAOI NAPCUOLATOO 
ólján 3i OCOIB úlyokra* 

.4 ok sasai a . lat 'shcd 
JBÜL :ilapj..ln a plaeö^i :̂ t¿a%>bnal6 ̂ tfcbaa ima a kSayvirias-
fiatot oiromleXni vaXahánysoor ast aeok3l©»gnok tartják, 
a tOrrdny .altot' a -orl i vtĵ im fissá: on •'.» ..ben 
volt jossyttkoriattaxfoolĵ jok sXopjéa oa aa'kivot:: hatds.'iook 
as ílalcti ereatüénart a nórXofi tdtolein t a mm •isor/llhatt-'k. 
] saal as iatlskoöÓLOOl 6 türv'ny oa jcv, ̂  -Ja>j> 
lata olapj n niJojlödOtt ús as 19»9mn*t.o,úXt il is . sen-
tooitott m:lrx«05rinthetotl0n3(js clv'rok o ̂yosora: 3 niiséon» 
ltom rárjot votott. 



A kivotÓzl oljárdaonl hnpcoelatoo többi jogszabályo-
kat a totv'ng általában minden IC:gagöíxü v Hóiéit diliül 
fb?J-t;.rt ja,legfeljebb ott,akol az caüfcsdconnafc látszott,«» 
addig kifejlődött joa-ynkorlataak megfelel fctesóozítetto, 

lm teümtotbe vűzosXk azokat a körül; ézy o!xt,aroIyofc 
közepett© an 19221.-SV#t»o. létre jött ,o©odáiattca tartozunk 
r: • fit a tői vér:* :<;séi v r,uniténak, aooljr azokban a ée v'l-
8d0M idSkbcs ic Olyca tCkéloton . . ' .öt Lakott vámosié.. 

r li)'J2: t • o.társulati adéstatoáei rjnrtrwiST inlbcn 
ftorfoXá pontot jelent,mivoí cen az olctto,zari pedig az utá-
na kővetkező törvkyck Ój x .loc öscuo; Uitózok olyan lé-
ayeÖ&O végé mély íofbsr-oisót nom hoat k* 

A 4-')C/l?25»r.: .azéra : .¿v tcloo bcozeéilitás os anyagi 
jog:. .abályoS^velcűiBt az ol jár öl szabrliyofc tekinteteUaa 
csapén az adónak arany korom értékbe© való kivotéoévol 
ü;. 3.00 atbun ég-xü r' :.t .átooitáookvu szorítkozott. 

.{ 4C /1927* • .UJÉJIU a TÁRSULATI AÜÉRU 
vonatkozó tuljco jogaojgot folCJXelto,as a&Ug érvényboa 
volt jc pzüályoüal -ionban ujat ooak oxiyit tartalmazott, 
QDoaayit a pergő értékre v lé átmenőt éc a uérlegvolíditjáfí 
helyreállit áca, illótéloc «3 «zaal kapcsolatos raacelkoséoűk 
oaCűMégöoozuon i-.. ruliül ?:oötí- k. 

z aCél-.'itclos jGveéeleo mog? r.tirosáaéra vonatkozó 
«Mgtgi jo..1. — * J á.t j-z jz^jjj. üpeaoiutou oljwr:áQÍ" 
szabályok tokbvt. t£beii,onUtdo*c» ©élték r.ég azok a változá-
sok, : o ¿s 1923*'vokbooi vették te ".ot Ufczt. 

kéölil a .rdnivüiG adé bevoa<ítóoo#vulanint a 3 évenkénti 
»telesé kBny »vizsgálat fagia tooitéGémk elJirás« voltak 
a lê idayQcene >c&t 



a/.Ag 1940lVII.tie.IAa arényoo do igaaaágoo 1:1 voté ook old-
róoóre os oddig isiertutett Jogaaabályals som bisanyultok 
ologüiA—• wi¿. ii-iúifogvu ssuLsyj volt olyun jégSCGjutyxili-
noli o nogaUxotúea do dlotboiéptotéoo.a.iolyok ull. aloaook 
lGQTonck • ,;siatossék sot a nc<jyfbísi arényta-
l.oca<iot,wUQ2y 'oa adátelos*-visoiéw tofos. a tároalot i ufo 
do a ..idé¿io:.:ok a l l tu-tool foéuluuyok fcüfott autut¡;o-
SO «I.'. — 

.jt u célt >s fcüxvofo••-a tfosufots fod,t&stico 
iC ' ó Mlr.tí v-ooaaadréx asólo 1942:VII.t.o-ol ¿ ;yo-

kosott ülénal.-
• ííí adlásotoloo fovofo—Cui w-.s/wo.-o..—u V'o.iuUküflo 

asyuA • -X usfoL a tbnrény u Il.l2 . i3. i4. i5. l6 do 
cssoi ^pooolatc- ol j . - - .s i ssaL.'ap >ifo¿l p o 

dlg a J M < 11 Ob i» foglalkoaik.-
& acldüítcloo j t /odolofi aegfot ÍBoeájjáü vonatkoaó 

* 

anyagi jocos o lyofoas. a tdrvér.y a M ' W os •lot i r ja olui 
21..:./V»*í)0k.:rA t a m i t i add alapja os adédvot 

mogol fed évbon lQs:rt ,oly vdllalatoiaiáí 
Oalotiwdsasdasúcl/ dsrfoct juniua :x 30 .napJa ol ítt z rják 
lo ,as aOéévooa ieaurandé dv aOdfc&toloa 
nyoroodce." 

/Z/.J,.-.i 0 7 

dvndi. hosssfob ifotustao erudfoayét foglulja 2Jáaúbaa*dvi 
orcfoé: ynol: r.at a nycrocégot .-toll tfointoai* aaoly a adr-
ice idstasta.. vauk cjy évi id tartaric« nld ar.'jjyóboa 12 
hd&apfta callo." 

/y .bf t l ' . : w ¡ a as üaloti/gaadaaágl/ <Sv nocváltoatatú- é 
M f b l y t n otsy ÜiUti évbea két forlo; k'o.fol,a két ndr-
log 0, jyuttos oaodméayébél koll a* addkotolao nycraoéget 
Bogiliapitani. is idéi: toles ayoroaéget iconbun a két nérlog 



erod jéoy&noh ooab as a aXJs©td&#5H3ely a b i t rdrlcG 

Qjyittoc £.á./¿,ue l.-i*aa » • ¿ U v a X C crú-
tiaoobut a l a d r a ooiíu1 

' .'i vil- ..-tob/a os .13..; Uslott 3v Li'ile*. 
oO r.l UdÚIiütolOü IV' C0.-O C O O a 25 QÍ* 
ÜO orre a bifOÜG l-pááaX. . tá~'Cal ..ti advt as adibístolo* 
. . ' , -., . I -1 - • "v'',•*>'• »>|V« "I Ift ? •• • je, 1,- .1-4 _ 

' K/.J'. • __ .ni «MA — • >- I.JU ...w j- t.U, , * vi X• *» 

poiib ftti. •• wwZIGÍKÜÍ áv̂ ĵm.U—OwQSJ, vwtüa us 
as cthbrt ic.ai.;lcnoGon MvctcU tíoesocot ge ciaü nérle^ e-
rciaínya t.1.. j - •ivetaofié' üca&uAáo uo bc.il todal«»« 
/V/ .#« ciar»-«.JA». v Gwwd cactácea v- » '¿¿je».- dos,.¿¿ON» 

sibila/«« a a'clocstloi tosv alapjúii 
Datatboeó adi ¿talco falcólas mi adi aXap;3a#e£Cly©t aiot 
©• V * — — y .w v. 4. — . i.' L, wJ-J.v si«» 
i.; /c. i.-

A".IJO!;.: 31. ütcl.;0 cyercov'.: raasúUapltáeá» 
ftúl a igíjíoj ai'aa.-3Q.-1 i 
u'..; acdnlii tó ta le i zz aC.'biap bissccl i t igad! lo Irdgya&S, 
r.ac:r:yi en 1>1? altes roa-
dOibocwGd-at tartOs-snob." 

TcadolbOE-'aci ¡„soriat bal l o l j á m i abísor ie#bn a vál la lnt 
¿ajGdia aw-ac-iitca^rvOSlíOii idub3toloo do a aasr.'.. ' ' j-

r .osecitovt .üiaiúiZ^ a t d l l a i a t Cjujcg 
r a l ; v.. :corva oclati Îíc- ) ar '^y v n d'¡ le.altt ttott aa©#: a a -

... ve. .. t -a ac tea ¿o ..a 1c dtcioa üs<n 'sjai-
r-1 jojac:. -!:;,^^ a pcrnt̂ -nijiioatar ror. '.olboaice al: 
Jé» iC-V'.'ol̂ t oeo0t»:¿2 dáaJfl̂  kieiai. it .0 jí¿ 1 a» adó» 
bate-ios ua.'.cra bícEitett ..a a&clQg lo vaostoaî ayoro-
aóf; sédala as iin ̂va&ú • 



26. 

/y.bok.j" A T. 12.5.»a /¿/»bokusdcclnok /: Jt. jelen 
j. V«bo&* 1/ rendelkezéseit kell nosfűloléon alfcalnasni 
abban as oootbon is,lia a vállalatnak külföldön is van 
telepe és esutd» a tölop után a belföldön non kötolea a-
dét fizetni.0 

/4/.bck.: "A pJneücyailnloator akár általéno.?eágban9akár 
esetről orotro o l r o n d o l h o t i a s a vállalat,anoly 
részben adénent oo,réoa ben adóköteles,továbbá az a belföldi 
vállalat,«melynek külföldön telepe von é s a külföldi 
telep utón non itt adézik* ezekről aa üaeoekrÖl,ve£jr tolo-
pokrú'l kol n könyvöket vezessen*© külön nérloyet éo vooz-
tQOŐc-nyero36c ssáolat kéositsea*" 

Á 13-17 $»*okfca» a törvény as adukötolos jövedelem-
b lo non vonható, illet öles & ho&Bá nea osáaitható,va-
lanint aa abbéi levonandó összesekkel foglalkozik. zok-
röl a joöoatilxílyokrél bővebben értokoaéooa III.fejezeté-
ben fosok megemlékezni.» 

AS adóköteles jövedelem aop&atározásávol kapcsola-
tos eljárási jojsr.nbályokban a törvény a kővetkezőket Ír-
ja Oloí 

27,5 ,/l/*bok.: "A vállalat kötoleo évenként a társa* 
loti adó,a tantemad" és a trsulati vajycnadé kivetés re 
alkalmas bevallást adni." 

/2/.bok.:nA bevallási kötelezettséget non érinti aa, 
hoyy a véiialat egészben ,vacy részben ideiülonoson adó-
mentes, oeni ac,liojy non mutatkozik adóköteles nyereség." 

/3/,bök,t«/J5 adóbevallást a mérleg oogállapitás t 
követ 30 nap alatt,do leskésőbb az izloti év utéloé nap-
ját követé hároo hónapon belül kell az illotékoo n.kir. 
adóhivatalhas cdgcsorü aláírással ellátva beadni." 



27. 

/4/.bok.: Voicfonolás alatt,vagy ásód Gootéban a 
vállalat lötües ss sindésait évüsuiént múröiuo hó végéig 
as illótól yj uúaóöi óo oa alkalommal 
a toatiewaöó aló ooö Javuöalmaásakat is bovuliani,• 

/5/.bek.; "Aa adóbevallás boadáo ra a cukir. adóhiva-
tal l!:doLolt üüűt <n kalsostúot oajc-fol̂ Gahot." 

23,},/!/»bek# : n£Jt adóbovallsshoa csatolni fcsll a cég-
mozs&'x: : lá i r t mérleget ós vosatösóa-aysreoég osánlát, 
aa tteloti jelentést,a mórlogszorii njorooég folosstas ra 
vomthoaé í .tárosatot és miMadaokat as adatokat,aaoiyek 
Q társulati ad" és a tsntien adó,mi. mint a ¿ársolati va-
gyonadó folyós kivetéoófos ss ...súgosek,; s a kötolozottség 
asokm i v -1 fo fosjod, n foyck nincsenek nyil-
vásioo asá iadisra kfttalosvo» **« 

t"KÖtolss tcváobá a vállalat a a.kir,adóhi-
vatal által : s adé fcelyoo kivetéoo érdekében kivánt fel-
világe ilt'laoLat rsgadni."-

/y »-bök.:"/. bevallás kiállít .sdaak módját o yobek-
bcíi a póíisügyniaiactsr onak-lyoesa*"-
/4/.bek.i*A bevallások tartalma hivatalos t i t ok . " 

29»$*/l/*bck.i"/s ujOELum keletkezett vállalat kö-
teles aa üaloti nliködóa ugghosá out 13 nap alatt aa adó-
ki- téoro illót&ao aéir.adóhivatalnál bejelenteni, A bo-
jolent. -'bon közölni :eXl sJLnónaofcat aa adatokat,ly ok 
os ole év a törvény U.Ő.-únak /4/ és S*l9»$»-ának 
/V bekezdés-ben/: Ht, 2o ós 03 $,:/ foglalt randolkoaésok 
oaérint ideiglenessa kiv teádé -adó ®0®Ulapitá3áhos ssílk-
oégocefc.-" bj jelenté cl ós csatolni koll az alapítási tor-
veot,a társasági azerzödást és as alapsaab lyok,vagy 
szabályzat ogy példányát»-" 



/̂ .bek»jnfi3 UöietoakíJaúa- tartam alatt a válla* 
lat a tedffctkoaS vUtoa sokat kütoloa Vj nap alatt a m. 
Idr.addbívatalnate Iwjaloatoai; 

a./ü teoaa'oi ö8er8oddö,ae alapszabályok, vô y 
szabályost .aCcIaoltte t. 

b./aj tolopok Iblállit- ¿oát • * 
/3/.bCiZ.:!'A váll- lat köteles oa telct-aOküués noc-

sotedoét nx nocoeteéetái oeáaitott ÍJ? nap alatt a ű.kir. 
addhivatséJMfc bojelonteai.-* 

/4/Jb&ui 'A kir.tOi yteyoaéis isötoloa a koreoiiodol« 
ni oőgjoftrz&boa öl. forduld aiadoa.".ooü fáltosáot az ille-
tékes d,kir »adtei utallsl a bojOLyaáasol ocyidejUleG kö* 
zölai.' 

fttfÜii adébovallteát a hozsá Intézott 
fsüiivác í:'e novÓtelet 1 oc iaitott nap alatt uon adta 
be,a llivtet a «bei .at a iü tdsött tat '.ridte bellii non szol-
gáltatta be,v. y o kivitet fölvilágosítáoofcat nem adta aoc 
6c o kÖtoloöGégwt páaeUrs ¿5 temetőit alkalma toa ollenéro 
ue . tol̂  eoitette,a :.kir. :vateivat:_l a társulati adu,a tantion 
add,valamint a társulati v ycsadú felvetésűbe» öaiiksé-oo a-
dntckst a vállalat ¿Cltsájér© foöaaatooitaadá köaywizogá-
lat atjte cserzi BOG»1 

Jl.§./l/.beIí#j"A társulati adó,a tantieo adá,Vilt-nint 
a teroulati rajyanaa: a vállalat us&hoiyo oaoriat iliotó-
kon pteásüjyi seéít-.olyon lévu n.íiir.ad hivat .1 
ávenként veti ki." 

0 vállalat os&helye külföldön van,a 
bolfüldi le - vicclut jsékholyát fcoll a vállalat belföldi 
szól-ely "nak tekinteni." 

bek,rf!a a villalat telopo Dáshol von,mint 



a aooMiGlyG.a kivetett t .reoluti a&á 20.. .«át a vállalat 
öEi'likölyóji.00., .-át ytÜg abban a kösec^b<x/vároobon/ böll 
6lwiral#;.3íoiybaii a telep fblocik." . 

/2 / .bck . : *:ne. a vá lelátnák több kB33dfíbe^vúroobaiv' 
Tan telepe,obleor oa adónak 8C á~át a vállalat telepeinek 
nyerő bevételei ar "nyáben Leli osekban a kOsöd^Lbe^A^ro-
oohban:/ cl áLiui, anelyebben a v .1 ¿ntnek telexei vennők. 

/y.LbL.í 'nia ac cpyes télapók nyers bevétele ae adó« 
bovaUáö#*a£, »a áftleti kdapvek : ¡lapján. ncc áilepiti-rt<5 
aoá,u a .ki?, adóhivatal a telepek á l t a l Picetett bérek CO 
iilotc>ónyck,valn:lnt epyáb recuioikoeáüre ál lá adatok alapján 
oostja üoü a v r o á l a t i adá $) , . - á t . -

/4/ .büL.;° ¿aiekedűbls völlalatstoSl a köslekadósl 
ÜöeubH ;vorooáG -táa kivetet t t..re-ílati ad: t e l j e s 
QöüsOtjut a vtálalut Lái.1. clöirni•w 

/V#a0L.í 'A* ápitáoi vállalat t á r su la t i adój ccik 
toljoj öe .aojjt a vállalat sséfcholyón kell olbirni.bban 
aa eoot-an aüonb&aíi-sa . -j^lalat bieeá^ cv'városbaiV 
oly törjeiolott épitbosost vJcBOtt.anöiynok vá l l a l a t i üaoao-
-p a vállalat ocáaa iv^ra bevételének le , -át eléri,as sí-
dét os ji .ű.elt küseé'̂ íjl/vareeoL.' kJ:: tt a ¡o tolok • 
/vállalati üo zojüL:/ arányában kell oortani, 

/á/.bel-.í^c táu.lati add aa^ss táeáré l a n .k i r . 
adóhivatal a Vállalatot Ja az érdekelt UbnjdjoLetp V >oaokat/ I 
fdcaáüötl urtoaitl." 

• wt/V*bek*: á, u.kic .adóhivatal c v Hl 2ai Ital 
botor jo jatott adó bevall, -a, a a* rlop Ju /ooí;teod; >. v.>r >o I 
se jala e"ilcn3rséoo céájáb 1 u v á U n l o t ü n i o t i k'á\ /olt 
hiíroB ovoaáánt lo&~ '.ab e ̂ aaor uo^viaaei üM áöt loa. 



•HE.1 T̂í-il̂r-sSíSK-' « 

30. 

/^/•bok.s'V. láítoloz : ttoyvvlaogálatat a kioobb to r -
jedatoa ós jcleatuGuga váll latoto-i melléeni lőhetfha a 

könywiasjtJlatvaX járó költségek a Mreat rra néave a viao 
&álat vári-nté u i ifÉmtnjféirM arányt««! nen álló terhot jol /ft-
t . Á. -

/3/.boU.; "irt. t k' ; wizogálat oloC ..*:lyehéiit Q 
l ap í to t t adóalap a kivetésnél neg-llapitott adóalapot loga-

hővb 1 ,-aX DaL>-iladjaéa könyvvtaocólat költségűit. u vál-

l a l a t v i n c l i . ' -
«4, ̂  ,/3/*bck.: kivetett t 'ro \lati ad't éo toaticr; 

ad *t»wiar:iat a kivetett társulati vagyon adót a vá l l a l a t -
t a l f i a e t l o i r.fofojyáo u t ján l í l l hőBCliil.1 

/2/.loL,: "A bovalléfotul eltér" kivetést o fieotéoi 
noj-igs -s.n fodofolnl keil# -

11 u ü c s c k b l ' l a e c x i f o i A u f o u i i) 1 Alt:*: a t A. vl::, A.o-

s a osárüéhoaabdlyoatae anak átadások a 
déoo!:.,r_:jlyfo a ikealeti ad* .A ayui lg' 5* '3 az 
állaeh .startáS tótokéi által is küvotelt orételjoaobb c, > 
aCAst-.fox'i-ű: addig xrtjákah á l lo t t ak . 

.3 nuóIsüt#lo3 jövodalo . fo '.ra VOöütlBosá 
tul.jdo:ifo.ani ;.lytji jogosab:lyo&ban n törvény .a óidig 
is éivéfo -o: -folt Ifo jlveA-ot fenntartja éo azokat esők ott 
nééoeitolta*ahol uat a joj.?ojX';dés#a kialakult jeggyak rlat, 
vagü • eéloeoíüiíSci okol: megkövetelték* Igy váltoentlazral 
fonzstortotta u törvény a*t 00 elvot,hogy a t. A-oulati adé 
alkját aa adéávot nejülJa ; évben lezárt üzleti*/gfodc.c gt/ 
áv odéköteloe nyercségo a lko t j a . | 

yáltos-tlaaal fönntart ja totábhá a törvény oat a« «1» 

vet us a Afotoloo nyereség EOgt'A., gi tár n l l a nérlOj 
ogyonlojéb 1 ko l l kiindulni. 



a törvény acl''refor. .aaV logíubb cé l j a , a s ao küto-
orcoú;' ki: 'virél Isűsna vonathoz. jo«,ö;:.c.lk.2yJaiük cd-
¡u k tar otoinel: kibévit "oo ée aa cgéG« kivetési e l j á -
:-ilórtabb ál^pofcra való fcktcténo.trro' r. c ' ind : 

.. ,:c érdél.'bor: tirv'.ü& na oldig oon volt ol-
o&acdlyokat Xényegooon . egssigori tot ta óe ó l é i t j a 

ozat a Mítolose ̂ tsóoeköt,analyek a villalatok Al-
i -oraca botartmdék ac adébomlláo bead s val bai-eso-

A 20.; • / ; / jokecdéséboa a törv; y oloirja,hogy a bo-
vn'.lé ioI: k i á l l í t A nrJí módját a ¿.énelg:'íinieater Z-Q. ¿teleti-
lo;: ofc az intéclodéonok ua al ?.pJós aa 1940: 
vri.t .c.*é8*tf 1 Itlaűott a.ooc/lSWo.f.Li.oaá-
m icrdoiot a 1 :./;/#/6/,/7/ ¿3 /G/.bekösd 3ol r cslo-
tcoen fe lo rol ják jáadosol'-at as atetotet,amalyefcefc aa adó-
IpMÉi -oktuk tar tóimümMI boll, valamint aaok a nöUéfclo-
tck,u.jol ok • b nullá , oz coatol«tidók,a l doula t i adé#tan-
t l c : . '3 Í t . ,1 ; oly 03 kivetése us a vál-
l a l .tok valÓ3í.joo Üzleti nyoroaéaéaek mag? Ulnpitáaa céljá-
ból fcr . t ' t ie : ál i.z ocok. 

„ bevalltoofc»valaniiit a nolXGteotcl, adatainak c Aon* 
tiimtim céljából a tOrvény magában fogla l ja as addig 030* a 
U áJlfxiJTiIrt KlWrttáOWI oaabólyosatt hárem évenkénti köte-
lesé könyvvizsgálat foj.. .ctosltóG t ,róoalotesen ssabályoavi 
az osstf ta oaolatou 0 . j x o t . 

aj lfAo:7XI.t .c. ö xo! roi aikee iooibul c in t vosér* 
fbnal Mm 3li!: :: , oz Jötíák,u ¿oly a törv nyhoaét a törvény 
alkot oábon tc :érülte,.;, vcsetoaonjas igaaeág ke raéoe . 



a s aránytalansúgok kiküszöbölése,illetálog a törtjüknek a 

gyöngébb vállakról as erőaebbokro való átvitele* 

/iltall̂ üds * ffiffi vlát' ma as eddi:: isnortetott törvények 
rendelkezései folott összefoglaló oaeaiólotot tartunk, megél* 
lapiti<ntjuk,hogy ezeknek a rondáikon soknefc a fojlödóoo ogy-
általán non állott arányban a kereskedelem óo fölog a nagyi-
par fejlődésével. 

U&y a nagykereskedelem ,mint tfűlog a nagyipar a 
/19/XIX. osáaad folyamán oly rohamoson fojludött.hogy 02 00!:-
kal foXOlnulta ifft.ft fojludést,onit a legrégibb időktől koad 
vo a XVIII. század végéig olértok. 

gst as ar ánytolanságot o-yoo adóügyi törvények ás-
sál m„,yarássúk,hiOjy u y a nagykereskedelem,mint & nagyipar 
hazánkban kasdetloges fökon állott to igy nonáot giadaeági ér-
sekeink mogkivént lk,hogy esek a vállalatok aontooillvo a sa-
lyos adóztatási rondosoroktol,nyugodtan fejlődhessenek éo 
ninél nagyobb szánban elasaperodha sanak* 

Kanok a körülménynek tudták bo aat a jogállapotot, 
amely egyenesed' rendszerünkben a társulati adóztat Is terén 
najdnom fél századon át,os 1922sXXIV.t.c.életbeléptetéséig 
fennállott * -

AB 1075:XXIV.t.c.alap jón kifejlődött joggyakorlattal 
életbeléptetett oérlogérinthetotlenoég olvének mogfoiolűon, 
amelyet as 19o9íVIII.t.c.io szentesitott,as adékivotécrc 
jogosított hatéságok az üzleti eredményt a mérleg tétoloin 
t-ol nem vizsgálhatták, s oaáltol a fisotondé adé öoezogo 
toljoo az adézé vállalat elhatározd ára volt bizvn. ' 

Uz a kedvezmény soi'-kal nagyobb volt annál,nint a-
monnyit az iparosodás,a hitelélet és általában a kereskede-
lem fejlőd. *oét olónosdité tokeogyosülésok ninél nagyobb 
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aaáaokban való elszaporodása magkiváat. 
A fent onlitott törvényeknek alkotói,vei .mint a« 

utánuk következő törvényhoaók általában igen ozélookörd 
adómorált tételeztek fol a társulati ad' alá tartozó tól-
lalatok részéről ós n m voltak tekintettől arra a körülmény» 
ro,hogy ozok a vállalatok non mindig olyan személyek birto-
kában vonnak,okik a maját egyéni érdekük mellett oson előtt 
tartották volna a nomzet gazdasági érdekeit io. 

Dnnok a jogállanotnak az 1922:x; IV.t.o.vetett véget, 
» 

amely a mérleg Órinthetotleneég elvét hatályon kivill helyez-
ve oly rendeli :ozésokat léptetett életbe,anolyok lehetőséget 
adtak a kivotő kösogoisnek,íiogy a mérleg tételein tuL as 
üzleti könyvekbe való be tekintéssel,a villalatok valóságos 
nyereségét mogállapit2iassák. 

ózon a nagy fontosságú rendolkesőson az 1922.ív. 
t.c.-ot kövotű hivatalos összeállítások óa adóügyi törvények 
non sokat váltOBtattak.Mesadták uiyan a kivető közogolxnok 
ö jogot az teleti könyvekbe való betekintésre,a kivetés a-
lapjául azonban a vállalatok által beadandó bevallást és 
ennek molléklotoit teszik, .te üzleti könyvekbe való botokin-
téot pedig cenk bizonyos körülmények folnerOlűso esetén ir-
ták elő. nnélfogva a kivető közogok,nagyon ritkán élhettek 
a tőrvényadta jogukkal éo ha óitok is,ez a könyvvizsgálat 
többnyire a bevallásban, valamint annak melléiaotoibon kim-
tatott adatok aládi algának megállapítására ssoritkozott 
én semmi oootre som azoknak a körülményeknek a felderítő ső-
r e , amelyek folazinre kosták volna a vállalatok által a nér-
1égben,valamint a veszteség-nyereség számlán ki nm mutatott 
jövedelmeket. 



A végroiiajtási utasítás kiegéeszi téoeként kioéott 
Q6.GqqA933'-* heeúatt rendelet,valamint a a 194w.évi 71X. 
t.c.a holysoton aszal igyokosnok változtatni,hogy as adón* 
Xa.ok minél tékéioteeebb kidolgozása őo as oootlog olköve* 
tott viöűsaéléook foldoritéao cé 1 j Ibél,kötelezik a hivató 
hatóságokat.hogy a vállalatok üsloti könyveit Mlxm övönként 
legalább oyyssor vieogdlják meg. 

Így szakasorClon lefolytatott kÖnywiBGgálat foganato-
sítása oóg a kor io totőoöű fizikai időt vooa igénybo.ha agy 
vállalatnak ősapán ogy évi Űaloti tevékenységéről von naé. 
1 innélfogva az adókivető köso.;;ek,ha oog is fogják tartuni 
a törvény által oliuirt könyvria ogdlatokat, oson non fogják 
negiiozni a várt eredményt,o igy a fcivotéo tuiajöonkópoai 
alapját továbbra io a bevallás éo ennek mellékletei fogj* 
képezni» 

A káLönböaő pónsögyi tanok ast igyonssnok igaeolai, 
hogy az állomot as ő felségjogánál fogva iQgiUető eaolgál-
tatások küsia a hozadéki adó boozodéoi rendezőre a legl, ,aa-

ságosobb• . gyakorlat azonban beigasolta,hogy uraid: as adó-
nak a negállopitáse^a társulati adó alá tartósé vállalatok-
nál egy fiktiv fogalmat* jobban mondva egy könyvedéül fik-
ciót jolont. 

íla a s adóötatiaatika adatalt vizsgál juk*mog dlapitl-at* 

juk,h gy a gyai: rlatna esek a kifogásai non alaptalanok. 
AB adókivotéo orodaényónofc as utóbbi 1 évuon boLOvot-

kezott o évokon keresztül nutatkosé fokozatos coükuanéso 
bei ;aaolta*ho y a társulati ad alá tartósé vállalatok as 
köetorhok viooléoébon nem kielégítő módon voosik ki a ré-
ösükot,o ost a kör laonyt a költaégvotéoi viták során as 
országgyűlés ké. vioalő háaában több isbon osóvá io tették.-



35. 

.X-zt ¿danái.: i,kogy ugy a•gykoro3feedalerii,si»fc kai -
aboea a aa^yi^ar az utóbbi óvókban xtözoocnn fejlődött. 2 
újonnan létesített ix .ri vállalatok ocár t a legjobb biaonyi- j 
tok ólban a to: \totbon, —ki loiiot a -kor a m yartotn a ¡nak 
a nagyfokú aránytalanság a tárnalati ad-' alá tartó-' 
ző t .1 lalatol; és « 'atal/noo keroaot 1 #val;;niat a jüvodc-
loa uo v:^ oncdá alanyai köaött cár óvok Ijososv. ecr-Sn fönn-
á l l . « 

A ou yarázata eoofc ac2> loh*t# éor-odig a kive-
tési eljár ssu vor tkoaé ccaMlyokyviint azt otlr fantobb 
is ki fejte ttom,-hi^üBok. 

A« 192; IV.t.c-ol keadvo,a törvényhozók rin&en 
Ág ekosvl'. , • lr'nyúlt.bogj. a köaM&ok viselőn© minél 
arányosabban és igazságosan logyon eloastva,j&nek a cél-
nak ac ol / : Jse árJokéáon.au adéfcötelosettsé ^ t v n l s s i n t 
az odékfteles jövodiUm mnghatárosáe ra vonatkosí jogozo-
b 01 it G.i*.yir- k i fe j lesz te t ték és accoBigomott&ihogr 
tekintetbe véve asofcat u körklnényckot.cnclyoh között ezek 
o jogszabályok lé t ra jöttei:, val mint ast a *8*id i&l-Tonhot»» 
alíg kát é vtisod, -oboly alatt ac oknak alkotói azokat neg-
. o t t : :intoalkjtéc:iafc tokint ot(5. 

lAo:: r. önaötlött őo fámdűávcz munka azonban-nos 
hozta HKSg o várvavárt ero<3nényt,raivol a fcivoténi oljárás-
in tor. itkozé jogocabályok fojlűdéco non volt arénybva ns 
adéktft el -J3.0 ttoégro, val aint az o&ékOtolos jövedelem no iia-
túr-sá Ara vonatkozó jogssobályok föjlSdéodvol. 

A fentobb Id.fojtott indokoknál fogva,miada\idg,amíg 
a klwtéöi eljárásban a kivotéo tulajdoni:!oni alapját 
a villatok által booadaadé bevallás én annak mellékletei 
képezik»igazságos és arányos nogadéatatuuról non löket osé, 



atfg akkor sem, ha a bevallás mikénti k l á l l i t Ao ra vonat kosó-
lag réasletoldg raené roadeifcooéoek vö -ok* 

A vállalatok /íltal beadott bevallások,a mérleg,a 
voostcség-rnyoreoég 33ánla, valamint aa ezekhez ctKitolt kimu-
tatások adatait tartalmazzák • -kisárólag esőkből mé ; & leg-
nagyobb osaktaááe mellett sem lőhet 0 y vál la la t vagyoni 
helyzetét óo jövedelmez A 'Jégét .-rögá.« lepi tani. ro 7/ egy válla-
lat v v yoni holyaetót,valamint annak valóságos jövodolmét 
aogállapithasöttk,aaítkoéges¿hogy annak mérlegét egy t hot.03 

mérle ; bírálat tárgyává tegyük, aérlo rbirálat i gen mhés 
feladatot jelest, vállalaton kivül éllé «éj a logőoaiMtébb 
mérlegből sori tudja pontoson megítélni a holysotot. Valódi 
mérlogbirélatot esek ao végezhot.aki nemcsak a mérlcgbo, 
honom a vd lalat folotí könyveibe é a irataiba is betekint 
és a oéi-lo et elemeire bontvr,annak adatait az üzleti köny-
vek, valamint a cár 5 eaámúáú adataivá ö,scoAaoorJ.it ja. gy-
kiegósoithoti a mérleg adatait ős aeggyőaőőhet arról ,hocy 
a .oérlo. adatai mogfololnok-o a valóságnak, 

ok vállalat a c-aga. száméra ugyrevesott intera-már-
lo ot fcéssit,amelyben a to l jos való- á/xol: no,-feledő :;.. ltokat 
veosi fel, melyben tehát titkos tartóié?.ok nincsonok. o 
adókivető hat hágóknak is hason! • adrieget kéno készíteniük, 
aráikor egy vállalat holyaotét ad aáo saompoatjAből víz 
lat alá vess 

ti. 
1 mórlegbirálnt magjában „sonban nég noa űlogeodc a r -

ra,hogy o/y vállalat vagyoni helyzetér él ,val mint gövodol-
mosőségéről oa-TyŐEAdhGösü!ik,a vías 'Jattyik ki koll t erjed-
nie a oárőaaáaaiL sokra,a vcastooé.g-n;/oro3ég aaánlám 63 V. 
von komoly i aogatéu igi jelentós,a kor arra io. 

A «yerooófí-vosetooéö oaúala visafoiat nál ugyanolyan 
szempontok szerint koll olj mi,mint a mérleg viaegdlatdcál. 



s* : 
mmmmm: 
iaiííiiaíi 

Az üzlet i eredmény két tén, özéből ad*dik.:A költségekből 
6a a nyereséget jolontő tételekből.A kívülálló csak a kesé-
be :or 16 d tokát 1 Xja,a vállalat könyveibe betekintő a -
aónban r 'ozlotooon ionori mindazokat as adatokat ¿amelyek az 
eredményt bofoiy .'.joljóU: éo azokat a- maga szánára a valóság- ' 
nak megfelelően módosíthatja. 

Ugy a mérlog,nint a veszteség-nyereség számla viso^S-
latánál döntő jelentőségű as értékelés kérdéso,nort as é r -
tékelés befolyásolja agy a vállalat öoosorodnényét,nint as 
egyes nyereség és veszteség tételek alakulás t . 

Jindoaoknok a körülményeknek as isooroto feltétlenül 
szükséges, amikor egy igazságos éo a valóságnak mcgfololő 
kivetést akarunk elérni .A kivotéot tollát »oaoöah v válla-
latok által beadott bevallás óa ennek mellékletei alapján 
volna oozköslondő,hanem a bevallásoknak,a mérlcgnok,a vons-
tosóg-nyoroség számlának, val mint as ezokhez osatolt kiou-
tatásoknak a s üzleti könyvekkel valé egybevetéséből nyert 
adatok al ipjáa.-

Knntít a célnak as elérése érdekében a törvény 28 éo 
33. ,-aí . . . . 

A törvény teljos egészében oftsszüime és telyé-
be a 2 0 . a jelenlegi ssorkooztéso mellett a kövotkosuk-
kol nyerne fci«©őfizitéot: 

i 
*/$/ bek. a m.fcir.adóhivatal a vállalat által betörj osz-

tott adóbevallás,a mérleg és voostooég-nyorooég számla ada-
tainak ellenőrzése céljából a vállalat teleti könyveit a ki-
vetés nogejtéso előtt megvizsgálni kütoleo." 

V6/.bek.: - kisebb torjodelmü éo jelentőségű válla* 
latoknál a könyvvizsgálat ,ha a könyvviz.sgálattnl járó költ-
ségek a kincstárra nézve a vizsgálat orednényévol arányban 



non álló terhet jelontenónek,a m.klr • adéhiva t al oaékkolyán 
lo ̂ogojthotő.,, 

V7/»bok.: 'a a könyrviaagálut orodnóny ökónt megál-
lapított adóalap a vállalat által a bovalláobon kimutatott 
acl 'alipaál le yilá t> 10 .-al nagyobbra könyvvizsgálat költ-
ségeit a vállalat viseli 

. utóbbi bokosdóo róosbon arra indítaná a vállala-
tokat *hc:;y bevonásaikban a valósugaefc megfelelő adatokat 
aotnoí. unok ki#a ezáltal as adókivető hatás o k aunkálatai 
a kOcywisog -lattal kapcsolatban ookban mogkönnyebbUlné-
nok.-

A kivetési eljár ara vonatkoed jogssabályoknnk fonti 
mélojitárnával ha non is toljao ogéa,óbon»do nagy nértékbon 
mogooíinnónok ások a nagyfokú er laytaloxiságek«amelyek jelen-
leg a közterhek vioel 'ao torán mitatkosnak,aa államháztartás 
bevételei polip nagy mértékben f̂tzapednárr.4c,kör:ilnény,a-
aoly a joloalegi váie'goe idökbon nonsoti létünk fönntartá-
sa és bietücitíc. érdekében nagyobb jelentőség cl bir,aint 
vilofeíf— 



Az adóalapból le nem v c ^ I O Í M M L l 

frteJxeoésea I.és II.fejezetében rövid áttekintésben 
ismertette» a társulati adóra vonatkozó anyagi jogszabályok 
közül as adókötelezettségre^ adóköteles jövedelem meghatá-
rozás; ira, valamint az ezekkel kapcsolatban lévő eljárások Ós 
jogszabályok fejlődését az 1850 osásstei nyilt parancs-
csal kezdve egészen napjainkig^ jelentősebb fejlődési fbkok 
ismertetésénél tekintettel voltam as érvényben volt adóügyi 
törvények ós hivatalos öoszoállitúoök sorrendjére is.-a társu-
lati adóra vonatkozó többi jogszabályok közül pedig csak azo-
kat tárgyaltam,amelyek a társulati adó fejlődésének szempont-
jából jelentőség ;ol birtok, 

z adóköteles jövedelem meghatározíóo-im vonatkozó jog-
szabályok közül értükozóoen IX. fejezetében figyelmen kivül 
hagytam azokat a jogszabályokat,aaolyek az adóköteles jövede-
l e m i le nem vonható,illetőleg az ahhoz nem számitható,vala-
mint as abból levonandó tételekre ós összegekre vonatkoznak. 
Ezeket a jogszabályokat értekezésemnek jelen fejezetében fo-
gom i s m e r t e t n i .Tokintettel,hogy ezeknek a jogszabályoknak nem 
annyira a jogi fejlődé oUket,nint inkább jogszerűségüket ós 
gyakorlati alknlmaz.ásukst akarom kifejteni a jelenleg érvény-
ben lévő törvényoo rendelkezésekkel, a korábban érvényben volt 
törvényekre csak o t t fogok kiterjedni,ahol as szükségesnek 
f o g mutatkozni. 



A társulati adóra vonatkozó jogszabályokat jelenleg 
az 1940íVII.t.c.foglalja agában, m a törvény a társulati 
adó alapját az adóévet megelőző évben lezárt üzloti óv adó-

. köteloö nyereségében állapítja meg.-/lL.T.ll §./!/ beki/,-
knnek az összegnek a rogállapitása céljából a mérleg egyenle-
géből kiindulva, ahhoz hozzáadja, illót őleg abból lovon ja azo-
kat a tétololaot»ancJLyoi^t a törvény 15-17 3—ai réoalotocon 
felsorolnak. 

A mérlegszerű nyoreséghoz hozzáadandó, illetőleg az ab-
ból lovonandó tételek közül azokat,arclyok aa adókötoloa nye-
reség mególlapitiása céljából a legnagyobb jolentőséggel bír-
nak, a törvény 13.14.éo 15 3—ai tárgyalják.-

A 13 azokat a tételeket aorolja ftí «amelyeket a mér-
legszerű nyeresógliee hozzá kell ü3óaitani,illetulog a veszte-
séből 10 kell vonni.-a 14 §.podig azokat a tó telekot, amelye-
ket a mérlegszorü nyerooéghez naa szabad hozzászámítani,ille-
tőleg a veazteségbél non szabad levonni,és végül a I5.J, azokat 
a tételeket oorolja föl,amelyeket a nérlogoaerü nyereséghez 
non lehet hozzászámítani,ha pedig a vállalat azokat a mérleg 
egyenlegének megállapításánál tehertételként ozámításba noa 
vette,a mérlegszerű nyereségből le kell vonni,illet log a vooz-
toaégjxea hozzá kell számítani.-

l./i 13• jweroségliee hozzászámítandó* illatJlog a vocz-
tooégb 1 levonandó tételekot az 1-26.pontjaiban sorolja fel. 
fía a j. részletesen felsorolja mindazokat a tételeket, amelyeket 
a mérlegszerű nyereséghez hozzá kell számítani,illetőleg a vesz-
teségből le kell vonni.-AZ itt fel non sorolt tételeket a mér-
legszerű nyereséghez hozzáadni,illetolog a veszteségből levon-
ni nem szabad. 



Ifóy * fcosaáa&áenak^nint a levonásnak az a legfőbb elő-
fbltétele,hogy a mérlegszerű ny**eaó&sm hozzáadandó, illető-
leg a veszteségből lowo&máé tótotok a mérleg egyenlegére be-
folyással bírjanak. 

l},§.l»pontt"AZ adóköteles nyereo ég kiszámítás n 1 -
amennyiben a mérleg egyenleget befolyásolják - a mérlegszerű 
nyereség**»! hozzá kell számítani, vagy a veszteségbe! le kell 
vonni az előző ővről^vagy évikről áthozott veszteségeket * 

Sazel a randalkosésoel a tarvény azt az elvet léptet-
te élatbe»hogy ain&a egyes Ltólotl év önmagában kűl 
szolgáltassa as aöéalapot. 

:,zt a rendelkezést az elős-ő törvények és hivatalos 
összeállítások ic magukban fbglalták,kes5dve az l$0$fTCU, 
t.c.13»J.2.pontjával• Az elózd törvények ős hivatalos öosze-
iUitások ezt nzalvet teljes egészében nem valósították meg, 
mivel a tiltó rondelkeséseik csak a régebbi évekről áthozott 
vesztesé jekra és non az ad'évet nogeXSző évről áthozott vess-. 
teségre vonatkortak. 

130.2. ant:"Az adóköteles nyereség kise'mltésánál -
amennyiben a mérleg egyenletet befoiy 'solJÓk - a mérlegszerű 
nyereséghoz hozzá kell ca:'jaitan£,vagy a veszteségből le kell 
vonni a vállalat fennálláeéaak első évet követé évükben elszá-
molt el só szervezési és alapítási költségeket 

jm al'-pitáoi és szervezési költségek két ooopoitm ooet-
hatók»-1 »/Költségek,amelyek a vállalat alakulásakor a beruhá-
sásokkal kapcsolatban merülnek mint ilyonek ab egyes be-

ruházott vagyontárgyak értékét növelik és 2. Aöltságok, nnelyok 
a vállalat alakulása körUl merülnek fel.-
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as clsé csoportba t xtosé Xtoégek0t,b<;r a vállalatok 
arsenpont jóból kiadóst j elöntések,mégsem lehet kttltoégeLnelt 
olnőöltoíil#íalvol esek az egyes vagyontte-gyak értékét növe-
lik a ezáltal niat vadont'teleket a serlegben a esolokvé 
varion tételei között kell s&erspifctiil* 

A násodik csoportba tartósé kiadások a vállalatok osea-
pontjlbél valós goe vosstoségeSoBt jelentenek 3 nint ilyenek 
költségeknek minősülnek és as teleti eredmény terhére adénon-
tooen elsateolkatók. zt as eleaáooláöt az 1940iVII.t.e.as 
élüafi törvények és hivatalét össsűálllté-ook randolkoaéseivol 
ellentétben csak agy évre,éspedig a vállalat fmaálMeának el-

1 , 
sé évére kori Vtozaa, 

ponti" az adékütoloo nyereség kiaaáaitáe ü l . 
enannyibűn a oérlug ogyenlogSt beföly solják - a aérlegsso-
rü nyereeégbaa hoaad kell os liiitani.vngy n veszteségből le 
kel l vonni a váll l a t i t ke/} olapt él;e, te 1 ot ré oz tÖke,ton$o tő-
ke í / gyarayit .0 ra és a vá l la la t nagyobbít.* ,oára ford í to t t kiadd-
sokat abban az osotben is,ha ások jogok, jogosítványok nogssor-

aéoére adattak k i . " -

te a rendelkeaés azokra as esetekre vonatkozik, araikor a 
vállalatok as üzleti eredrúny terhére,a vállalati töke gyarapi-
tdüüav'st Ja» felemelés:/, vagy a vállalat nagyobbitéadra for-
dítottak bisorvoo öüssogokot. te oloö esetben,araikoz* a vállala-
ti töke gyarapítás rél van oaé,a vállalat szempontjából a mű-
veletet sem kiad ásnak, sem pedig költségnek nen lőhet nin. eito-
ni,hanem töke befekteti snek,s oint ilyont nem lehet as atleti 
ored:ény toihére ad 'mentősen olosteolai.- 1 második esetben, oöi-
kor a vállalat nagyobbités ról van scá,a vállalat saompontjá-
ból kiadást jelent,de nen költséget,nivol ezáltal a vállalat 



leltári vagyona oaa^Qroöott.- z ujonaan. boosoroctt vagyon-
tárgyakat vagy a rági vadont árgyek bűvitásovttl olcrt ár*» 
tákssaacrulatot pedig cdat vagyoaiátelt a oárleg csolckvC 
vagyoritátelei küsött k e l l saere. e l t e tn i Ja 30-:r.i UraiaS* 
nyok kCnött sca le?-ct adcaentoüoa as üalotl oreűinány terhire 
elseá^olni*« 

313»?>»4« önti* íz adákötöloa nyorecág fcia&íaitáa 
«semmiben a aúriec ojyoűlegát befolyásolják - a oárlegaaerü 
nyorouá^ioa hossá kell üaáxdtaiii#v-agy a wastesúgbíll Xo kell 
vo/uii a leltári vagyon pőtláe-nak e i mittJeithetS uj beusor-
aéoekre íbrditott k i a d v a l a m i n t aa ártákdkbon ráosboa, 
vagy e^áosben leirt*illat„lüg tartaiáküit lelt xi tárgyak 
pótlására fordított kiadáoukat*a leirt»illotálog tartalékolt 
öeosog ercjáig. 

jfta olsá osktbCMBpaoilaor a leltári vagyon pótl< .a n a k non 
nlnűollu u j fceaecrssáoekrál vaa aa^ugyönaa aa ecet áll fenn, 
nint a vállalat nagyobbit* Áaefcor.iz uj beesere&sefcre fordí-
tott Cioosogöls a vál la la t aaoopoatjábál kiadást jelentőnek, 
do ííűCí kblteáget,nivel a leltári vagyon osá l ta l gyarapodott, 
tokát esőket as ÖoeaegflSsit noia lobot a kbltöágak kb&ttt oa 
ualet i ereánány tértiére adómentesen 

A ÉÉWMÜfc eeetbon,vagyis amikor aa ártákukbea ¿ássben, 
vagy ejáaabea leiit tárgyak $átlú&\vCl van eaá.a pótlás obi-
jaira beaeewett vagyoakx-fíyek árt'kát neta minden esetben 
ledet káltoá^iob ¿aindeiteai ás aa Oaleti osadatíny tornáre 
udáisentcoon loirai.- niat káaább Ütni fü&juk,a tbrváay a 
kSltaéaftk kbaá űoxolja eeokat aa Uesaegeket ia,uioelyek a tor-
mláöi 3>iyasatban ráostvevw javak irnamálaX* küvotkaatábon 
niat értákveozteoágek állanak olu.-i;aeknek a® ártákvesateoá-
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{¿eknob ass oka lehet kopéo, elha asnélódás, vagy avulás,tehát 
a vállalat oseiapontjabol valóságos VBSBteeágek, ©sért a tőr-
Vény ozoícöt a veoatoségo^t mint a termelési folyhattál 
kapcsolatosa fölmerült költségeket aage>ngedivaa üsleti o-
redaány tőréére adémünteeen alsaáodltaseanak.* 

Mitov a Vállalatok ogy olyan vaiaraatárgyat pótolnak» 
amelyet annak idején egészben»vagy róaabea aór leirtak, 
vagy a ieirundó összeget tartalékolták«a pótlás «Óljaira bea 
aaerzett vagyont rgynafc «a értókét elsősorban ősöknek aa 
adómentesen ioirt,vagy ¿artalókolt üstíoegftkaok a to&ére 
kell Logy oloeóuol jók, elleaköaó esetben uat jelentené »liogy 
a törvény kótsaor epedje meg egy óo ugyanannak a vagyon-
tdrgynak aoóaontus loir^a t aa Isleti orodnóny terhére*, 

i 
őgyasor fokos-Lusan a terhelési folyamat aréúayúoua,Liá3od-
aaor pedig a pótlás alkaloávaleOa a pótlandó vagyontárgy 
forgalmi é. téko idékösoen emelkedőtw 3 a pétién pillacntó-
ban a vállalat nagyobb összeget kell,íiogy a beaseraJare for-
ditoon,aint amennyi ennek a tárgynak aa eredeti értéke volt, 
s est hiteltordaalsen igazol Ja, a kdlösbö&etet no» lehet va-
gyonosaporulatnak ainéoiteni,kaaen mint költséget aa Oaleti 
eredmény tömére ad.'rentusen le lehet irai. 

sonti^jg adóköteles nyereség kiajúfflitée 1 1 -
amoso/iyiben a mérleü egyenleget befolyásolják - a nórlegsse-
rü nyorooégkes boa«* kell aaám.1 tani »vagy a veszt őségből le 
kell vonni a földadó alá tartozó ingatlan értenek leix ísá-
ra fordított ösaae&6ket%* 

S* tefőftoo is,űiort M s m a földadó alá tartozó in-
gatlanok non olyan Javak» amelyek a toRuelési folyamatban az 



eltasanllédás követi® atében as értékükből vossitcnofc.éien 
ősért a leírásukra fordított összegeket non lehet költoégek-
nók min. aiteni de az teleti orednény terhére adénontopon le-
inti, • 

5.6. pont r*im adóköteles nyereség kisitóMtéeuaái-
maemiyibe» a mérleg egyenlegét befolyásolja - a mérleg»»rü 
nyoreeéghos hocsá kell tetei tani, vagy a vesz tőségből le kell 
vonni azt as értéktöbbletet,amely a vállalat tárcájában lé-
vő összes értékpapírok,aeviBúk és valuták mérleg szerinti 
értéke és asoknuk te teleti év utélaé tőzsdei úrfolyoaán szá-
mított értéke,aL̂ riiiyiben pedig nem tte&dén jegyaett értékről 
van ezé,azoknak fórjaiéi ron s&teitott értéke kCsütt mtat-
kofttk* 

adóköteles nyereség kiszámításénál -
OBeftsyiben a mérleg egyenlőét befolyásolja,-& mérlegszerű 
nyereséghez twsa& kell szánttani,vagy a veszteségből la kell 
vonni azt a« értéktöboletet,amely as ©gésa anyag és árukész-
lot aérlegcaorinti értéke és azoknak a« teleti év végén mu-
tatkozó forgalzaá/'ípiacii/éxon ©Eáaitott értéke között mutat-
kozik, 

ülnökét rcaáelkOBuűnok az a célja,hegy m & m m i m m 
aat az állapotot,amely eddig érvényben volt és amely osorint 
a vállalatok a »is non íoalis ilt nyereséget no* voltéit köte-
lesek kimutatni, ví oá ont joguk volt afciteö»hosy a «ég non reá-
liséit veocteoégeítet elszámolhassák és «»Okkal a íaérlogasorü 
nyereséget osCkkBnthQooéli. 

A táröölati adé alá tartozó v állalatok .^gadéztatáoá* 
nak egyik legnehezebb kérdése as ért ékpapirok,továbbá' as a-
nyag és árukésslotok . ̂ folyamainak, illetőleg értékének inga-
Ooaáöiibél ¡90 avasé különbözetük adójogi késelése volt «EB a 

•a 



kérdés a társulati adé eddigi refbmjai során ismételten 
ezabályozds alá ker;üt,aa eddigi megoldási módok egyike o m 
volt azonban alkalmas arra,hogy a kórdéot mind a kincstár, 
mind az érdekelt villalatok szempontjából egyformán igazsá-
gosan, megnyugtató módon rendezte volna» 

A jelen törvény a kérdést ugy oldotta mos,hogy az ér-
tékpapírok, továbbá as anyag és áruké ősietek értékelésének 
szabályait öosehangbn kosta a kereskedelmi törvény a m ren-
delkea 'sjvci.aoly szerint a loltár éo a mérleg összeállítá-
sinál a jivak ée fcüvotolósok azzal az értékűéi veendők számí-
tásba, amellyel ¿sok a fölvétel idejekor birnak.iunek követ-
keztében a szőbonlév > vaííyont rgyakat adózási szempontból a 

m a rendelkezés továbbra io lehet tossi a válla-
latok számára,hogy a mérlegszerű évfolyamok, vagy árak csök-
kenése következtében mutatkozó nam realizált veszteségeket 
adómentesen elsz rolhassák,viszont biztosítja u,-̂ anaId:or, 
hogy as értékj.a pirók, valamint az ara és anyagkészlet értéké-
nek bármily okból kifolyólag bokövotkozett eaolkodése foly-
tén mutatkozó különbözőtök megadóztassanak, Kazal a rendelke-
zéssel megszűnik a kiváltságos helyzet,hogy a Vállalatok az 
értékelésben rejlő titkos tartalékaiét akkor használják fel, 
amikor az rájuk nézve adózási szempontból a logkodvoaubb. 

Hogy az eddig érvényben volt szabályok alapján adómen-
tesen koletkozott értékelési tartalékok no egyszerre karülje-
nek adóatatáo alá.a törvény a 14.§,/2/ bok.megengedi .hogy a 
beszerzési és a forgalmi ár közötti különbözőt»* mint érték-
kaiömbözoti tartalékot adómentesen a terhek között uzoropol-
hescon,azzal a kikötéssel»hogy ez a tartalék elsősorban az 
árak ceökkenóóévol előálló könyvuaerU veszteségek fedezetére 



legyen fordithato »továbbá,hogy a következő évben abban az 
arányban, ahogy az^k a javtOi, amelyükkel kapooolatban a tar-
talék lótööült,olad:Iora kerülnek s ezáltal a non realizált 
nyereségből valóságos realizált nyereoég loas,az üzleti o-
retoény javára elszámoltassák, 

l?PŐ.3.Pont: 'Ag adóköteles nyereség láestéj&itáaáaál*»» 
mennyiben a mérleg egyenlegét beibiyáaoija - a ¡aérlogszerü 
nyeroDé^iöe koszé kell az^i tani, vagy a veszteségből lo keli 
vonni a részvénytársaságnak korlili tolt ftdelée®égji társaság-
ai való átalakulása osetéboa, azt az áxtéktöebletot,amely a 
vac^ntváz-gyak értékűnek a korlátolt íbiol^sségü társaság 
megnyitó mérlegében történt foieneiésc következtében je-
lentkezik. ** 

ket a rendelkezést a törvény 13 &.-ának 6 éo 7 pontja-
inak életbeléptetése tomjsaetoaeraleg magával iiozta.ltihelyt 
ezek a readelkeeóo^i megengedték a váiloiatoknak,hogy az ér-
tékelésből erődé tíu^tolékolkat adúieutooen a terhek között 
szerepeltethessék, oöJksjg volt egy olyan rendelkezésre is, 
amelynek alapion oiu;or,aaii2>r esek a részvényt* irsaeógok kor-
látolt fololéoségü t.iroaoügokkú alakulnak át ós özeivel az 
adómentes tartalékokkal az ügyes vogyoBtirgyak értéke a kor-
látolt feleléssógd t¿Iroaaóg megnyitó mérlegében fölemelt ér-
tokiul szerepelnek* a kdlümbözet aogad afcatíiaté legyen, 

Üjfljft.üonts»^« adóköteles nyoraeóg kioeáoitúo a d -
aíaoíriyibon a mérleg egyenlegét befolyásolja - a mérlegszerű 
nyerőségáoz nozzá kell sak3Ítani,vagy a veszteségből le kell 
VO.Ü1Í a biztosító magánvállalat által leirt ozoiiut a ooőrzési 
költségeket »amelyek nem abban az ÓVbm uexültek föl-»,-

m a rondelkosÓ3 teljesen megegyezik a törvénynek az-
zal az aiapelvével,hogy minden egyes Üzleti év egymagában 
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külön-külön szolgáltassa az adóalapot.-" biztosító magán-
vádiratoknál a szerzési költségek valóságos veszteségnek 
aixi .3íilaök,s nict ilyeneket egyik üzletévr 1 a másikra 
áthosrJ. nea lehet.-

131". 10« xxat: "Ag adóköteles nyereség kiszámítás; nál-
aeeanyioan a mérleg egyenlegét ncn befolyásolja, a nérleg-
szerű nyoroséghez hozzá kell sn viitoai,vagy a veszteségből 
lc kell vonni a 14 §./Jt.53-62 §/ ős a ász 15 §.-ban /Jt. 
64-74.0$/ felsorolt loirásoháaoa ós tartalékoLteokon felül 
minden egyéb leirt,vagy tartalékolt összeget, amennyiben an-
nak adóm ont eesé gót külön jogszabály nem biztositja."-

/mint már föntebb 13 uilitottem,a törvény a költségek 
között sorolja fel a termelési folyamatban résztvevő javak-
nak használata következtében mutatkozó értékcsükkoaóneket. 
zeknek az ösozegefjaok a nesuét és »érvét a törvény 14 ée 

15 §—oi _ontocan megállj itják.A jolon rendelkeaée értel-
mében mindazok a leírások, vagy tartalékolások, anelyek a 
hivatkozott $.-okbaa felsorolva ainooeaolc,veey a megálla-
pított mérvet meghaladják*» kllnböaetet a mérlegszerű 
nyereséges hozz', kell adni.-

l^.S.ll.Pontfr/A» adóköteles nyereség kiszámítás nál-
anennyiben a mérleg egyenlegét befolyásolják- a mérlegszerű 
nyeresége hozzá kell aBánitflttl,V8gy a veszteségből le kell 
Vonni az al ' -'c nyvltott ol ?int az 
alapitddfc igazolványok ««Váltására fox-ditott összegeket. 

lapítóknak esőket kell érteni,akik a K.?.150*$,-ó-
nak aásodik bekezdése értelmében az alapit M tervezet 
szerint a vállalatot állították. Az alapit ék részére bizto-
sított előnyök rendes körülménye* között az alapítási ter-
vesetben vannak lefektetve.Tokintettel,iiogy ezek az öeszögek 

•a 
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burkolt nycroeágjuttatést Jelentenek*a nérlegceerü nyo-
reséghez hOkBáadanéák«-

adóköteles nyereség Useuiaitásá-
nál - aooauyiben a uériog ügyoaiugét öeíblyáool^álc - a 
mérlaganerü nyeréséébe» tooeeá kell seóoi. tant, vagy a vcse-
teoégbol le kell vonni o Váll&luti t íío vieüuafisötéaé-
re fordított öosaegaiaottkivévofhc. a vállalat aa esgcd-
i^nyokL^myböZi aegíliapitöti ¿iatridv elteltével ingyen 
oogy át az ¿aî »törvx5nyiiötóüilfítköfíöí5fí/: Vv-ros I/# vsgy os 
engeár^nyukriaiyban aüöaovoaott aaenély tulajdonába;** 
mennyiben a vállalati tukét^vagy kölcsönt a vállalat bir-
tefcóbaft láv- vagyont*aisyok átengedése atján fizetik VÍSB-
ssa,vögy történik az adóköteles nyereség oegállapitná-
a U a visszaűz etéere,fugy törlesztésre fűHiazanJLt va-
¿̂ tnrtíirgy&sat í'orgalmi értékűkkel kell öaúöitáeba venni 

A törvénynek ea a rendelkezáae gyakorlatilag a 

kettős könyvvitel aaánla randaserein belül aea alkalmaa-

juli« 
Mint fentebb láttukra törvény a lJ.y./V bekezdé-

sében agy a hozBáadbuuak,mint a iövonásaak bizonyos elő-
feltételt ssab,zk;vusetesen aet#iJogy & méilogosorü nyero-
Bé&*B braBóadaadé,illetve a veszteségből levonandó té-
teleknek az elkönyvelése az adókivetés alopjáa szolgáié 
Üzleti év mérlegének egyanleeét-a nyereséget illotJlog 
osökkenté^a vuastoségöt illetőleg pedig növelj iráayb&a-
befolyásolja. 

A vállalati toka visozaűsotéoáre, \nHmiixt a köl-
csöntőke tarlósacéséxo fordított ösaaegakat rendesen a 
kettős könyvvitel ssabályai szerint vezetett könyvelés-
ben helyesen ugy elkönyvelni,högy aaok a mérleg 



baföly soljáltfijeö lohet 
ügy az alaptőkét,mint a vállalat tartozásait feltün-

tető számlák követol egyenlegeket mutatnak, -Begy osoir.ot 
a követel egyenlegeket akár részben,akár egészben eltűn-
te thes.ják, az illeti számlákat meg kell terheljük özekkel 
az 8sez0g©fck»l*ügyn»akkör azonban ugyanasoki^l az össze-
gekkel más el leszúrni lkat el kell hogy lomorjünk, ille-
tőleg j rákra kell»hogy Írjuk.-Ls a jóváírás ttmai ooet-
re c m történhetik olyan ezáölákack a javára, aoeiyetot 
az ;izletév vígon a nyorescc-voastasér» számién kerosztOl 

* 

zárunk. -Az üsletév v'.g-én a nyeroség-vossteség számlán ko-
rosa tíil a positiv és negativ erodwáayüfcot tartalmasé saáa-
láknt a; Írjuk. Helyesen vesetett és a mAéoágos helyzetet 
föltűnt et ő könyvelésben csak esők a számlák lehetnek be-
íblyásoal a mérleg egyenlegére.He most a saóbunforgé üss-
szegefcet ix>sitiv eredmény okot tartalmasé aaáalálcöftk a ja-
véra irjok, es st jelentené,fcocy ezekkel uz összegekéi 
növeljük a vállalat bruttó jövedelmét,ha pedig a negativ 
eredményokot tártaim só számláknak a javára könyveljük 
el,es ast jelentené,hogy ezekkel as össze,gohkel csökkent-
jük az illetv. számláknak a tartozik egyenlegét osúltal 
ssiatén növeljük a vállalat bruttó jövedelmét 

ím ol Jadottakból tehát kitüaik,fcögy as alaptőke viss-
zafizetésére, vagy kölcsönök törloastéöóre fordított Das-
ozegokWrow ienorhetönk el olyan számlákat,amelyek posi-
tiv, vagy negativ ere&Jnycket tartalmúénak« 

Ea a j v ir a helyes könyv., lés-bon csak olyan száa-
lákrtk a j -vára történhetik, amelyek eredményeket non tar-
talmaznak, hanem csapda va;^ontételokot,o mint ilyeneket 
az üaietév végén nem a nyereség-veszteség saámláa,hanoB 



a oórlaoNtiteaáa keteoztül a xaak.iíBdh a flttfalláh a vállala-
tok arloötibeo. a va ¡yoatétolek között az aktív oldalon 
ezeropd ínök.-

A vállalati tőiío visszafizet ÁSÉRO,v&l VALÓT A kölcsö-
nük törlesztésére fordított összejöhet ronde«» vozatctt 
könyvelés«» folyósén tehát ccui; ugy könyvelhetjük el, 
hogy oaehtel az öasooobteöl a vállalat cselekvő ée ozaava-
dó vagyontételeket tartaloaaó saámluit ogyidoóalög elie-
noz-jik, illetve r«gtexbttlJWUSB o művelet zenban eeuily-
lycn befolyását! nao lehat a aériog egyenlegére o oü.^1-
fogva a aérlogesorl nyereeági»* boza .ad. raiuk, illetve a VWŰS-
teeógbel levonjanak nincs hoiyo.özt a körülményt náekü-
ltttben. a p.Ü>¿/1938-Vrai.l#k«aeuE» róndalet is saabúlyoe* 
aa, — 

/.mikor a vállalati téko viaazafiaotéoe,végy a kölcsö-
nök törlesztése aam készpénzzel,hnnau a vállalat binto-
fcgbaa lévő vagyontárgyak átengedése atóte történik«» cű-
voltot o kottde könyvvitel oaöbdlyai szerint szintén csak 
ugy hajthatjuk végre,hogy a oeelekvé ős szenvedd vagyon-
számlikat egyidejűleg elismerjük,iilotvu oegteHieljdfc u-
O,aaaaoekal az összegekről .Iboea te Rőtben neonban olo 111-
itet az o helyzet,hogy ae átengedett vagyont'a - értéke 
sokkal oagyobb,aiat az az ö3ezQ£,aeiÍyol az illető vagyou-
téxgy a vállalat nériogéaoci oaerepel s igy te illető hi-
toloso,részvényéé, vogy részvényesek a ite/et éléseire t „.eg-
haiadó piue Juttat arios jutnak.-i-eekbon ae ecetekben jo-
ö03 a kincstár szeEjxmtjából,is>gy te átengedett vagyontárgy 
nőrlegBzerinti értéke óe a valéségcs te^aüjai értékű kö-
zött m t t h o z ó kül nbbset a cjőrlagszorl nyereséges boz-
z/¿adassék.- .Bt azonban oes azon az alapon,ahogy a ¡művelet 

•A 



a öérleg üvjyeulogóro boiblyíseal lonno~,nert ahogy aat 
föntebb id. le¿tettem,-a mórleg egyenlegére boibly&jsal 
ne« loiaot,-hanem ason aa alaixm.laogy :ís illoto hitelesed 
a küvetelásol kot meghaladó plua jmttatúahoa jutnak, amit 
adóaáüi szempontból burkolt jövedelemnek io lehet rainőoi-
toni*-

FentiokbJl kitaai>-4hogy ub 1$H;>: VH.t *e*lj* 
aak 12*|xmtj d>un előirt readeiJcezó sok, helyes künyvelós 
mellett a gyakorlatban nem aikalaasöxaták* 

hsseket a WH&dölkaeóaefcefc alsónak ae 1909:VIIZ.t.e* 
130*8* pont ja léptette életbe* a a törvény taoribeu* nem tót-
tá kötelez >vó iat íb eXóreltótelt»ho£y a nórloksnorü nye-
reeóghez lieaBÚadeödD* illetve a veostosócbol levonandó 
tételei'. olymódon legyenek elkönyvelve a v Halat üBloti 
küayvcióen^.jy azok a aórlne TymilGgóra befcl;, local le-
gjonek.-'Xi adóalap kimunkál-3a nál a nórle • ayeres^t, 
/: feleslegét:/ eeek kiindulu ponttal itta ölű ós magon» 
godte/sogy aa odékötolos jövedelemből levonás, aodk azok 
os össze oh, amelye/.et a 1*/ j.l-ib. ontja 'ül sorolnak,ha 
aeokat a vállalatok a nárlegbftiv'lh/eresóí vesztő« ígsa.'va-
lóban:/ aéfi helyeetók volna kiad sba*& 18*}.l-ö. 
pontjai pedig í'elsorolták aaokat a» ü#bso -ehet, amelyeint 
as adukötelea jövedelemből különösen non lehat levonni. 

pe nai is ttrtelaeehatott m a törvén- a levonandó 
tótelek könyvel -sót Illetőleg somilyon Jfondalkeaósehtt, 
va<y alőítalté teleket, ni vei # amint láttuk, onnok a törvény-
nél: a íntása alatt a kincstári hőse. *ktttk a váll alatok 
iialoti könyveikbe noa volt betekintési leidet "sóglik ós a 
bevallás adatait a mérleg tótelein tul non vissgálhatták. 



ab 1922$xxiV.t.e.l4 {j.lO.yontéa biaonyos médooitctt 
formában salaién tartalnoa&a, oaokot a rerö elkeaéeel* t. ka 
a törvény naonbon, amint a 14 2. rondolkesésoibél kitűnik, 
folt.'tcüles köti a vá l la la t i t ko v ioseaf ize tésre , illót-
vo a kölcsönök törlesztésére fordí tot t ttssaegeknek a öér-
legösseru nyereséges veié boaMadn t , Í i l o t á l cc a vesst©-
sérbűl való lewftásót.* r löirja^iogy ereket as ösoeegekofc 
©cafc akteor teli a adtlegsoera nyeroeáe&os bossáa&ii,il-
letve a vesztesé; ;b?l levonni,amennyiben esek a vál lalat 
jövedelnénofc es .-r té: J C> vas oltok • -

I s e.B elufoltüte! ara ok ide jén indokolt is volt, 
és némi gyakorlati jelent "séf, :ol bift,siivel a törvény a 
társulati ••elé elá vonta a ttöBkeveaeti és betéti tirsasú-
fitícat, fal amint na elkalni egyesüléseket is*-nis tudom'su, 
hegy o. efc n vállalatok csak a legritkább eootoklen ren-
delkeznek A fcettSc könyvvitel szabályainak CD G feleié REN-

dos üzleti könyvekkel,A legtöbbnek csak e yoaertt könyve-
lés© volt éc a s • ároséra könyvelés köretein belül mgyea 
könnyen r.cgt örtóiőietett »hogy a kiadások fcftetttt olyan ösa-
sgerek i© elkönyveltettek, emelyokot a v 'Halatok as alap-
töke vieoBeilcctéséve#illetve a kölcsönök törleoatdoár© 
fordítottak, c isivel a írj.ad'.sok között ssercyeltek,a vál-
lalat jövedelmének csökkentés're vezettek,/, nyilvános 
©eásadtota kötelezett vállalatok adéeáeával knpccolfttban, 
laolyek ffpM1 is a kettéo könyvvitel oaabályaimk magfel©-
X . t \ volt: . re- : vetői,.; IC.i&in 
yy akorietil&ft ft!kor sem volt keresztülvihető* 

a 19©2l XXIV. t#©.-ket követ, hivatalos összeállítá-
sok a kiteker eseti és betéti t rsaségok* valamint as alkal-
mi e yesilcsek társulati ódéval való ee gadéatatáe t 6 tm 



azon a cinen őntottal* mofohogy esek a vállalatok nen 
ren&elfcoarok olyan könyveléssel, enely aHvtlmae lenne a 
társulati adóalap helyes neg'Ailapitüc ra.:nnek ellenére 
azonban tovább fenntartották aaolcat a rmdelkes. sokét a-
iftelyek a váli a-tí tok© visszafizetés re,illetve a köl-
csönök törlesatéaére fordított öseaegelcre k a aérlocsso-
xü nyerocé^es vétó hoszáaa ̂sót, illetve a veszteségből " 
való levonás t rendelte el,habár amint föntebb kiíbjtefc-
tos:,a kettős könyvvitel szabályai szerint kolyonon ugy el. 
könyvelniük) 7 azok a aórleg e;;yenlegít befolyásolj le,-
nata lehet. 

A. törvény 13. § .12. pont jának rendelte só e©£ tokát oly 

tökre vonattoamamKtalkog a vállalat. aiks* tör-
looetésóre ti birtokukban lévő vcgyontáxgyaknt ongodik át 
a hiteles aknák 9 az áton;edés mm aa átengedett viigyon-
tárgyok íbrjalmi írt'kán t "rténik,honan aszal az árték-
kel,aa*l}pfti ezek a vállalat rárlegébcn szerepelnek.-

^.5.13» <nitL'7ig adőkütoloo nyereség kiaaá itáaéaál-
araen-yibaa a mérleg egyenlegét befolyásolják -a mérlegsze-
rű 11: erőséghez hozzá koll aalmitani,vagy a veszteségből 
lo kell varrni a részvétnek,tteletxéezek éa a társasági b e -

tétül: után tfolsz mitott kamatokat. 
,zek alatt azoltat a teaetokat Ír 11 érteni,anelyolmt 

a vállalat BCö a nyereség föloszt ;sakor,haaom az Üzleti 
könyvök loz :.r ísa előtt,a lamtidttteóg.Vagy más erodiény-
sz.áslák t é r t é re ae&aol e l ,a részvényesek, szövette s e t i t a -
gok és t rsasáfíi tviok javára.- .sokkol az összegeké 1 a 
vállalatok növelik a tehertételeket 3 azá l ta l oeOkksatlfc 

a mérleg agyonlegét.A rcosvóuyasok,szövetkezeti tagok ¿3 



társasági tagok ősé i t ét a t i s z t a nyaroeágb ;i .'kot megillető 
részen J&vkl egy plus juttatáshoz, burkolt jbvedalaukai jut* 
nak,u©ly jövauelöa a3altal,h©t£. a» Oaioti könyvek lo-
adu.ati e lő t t as ...xj.lt t i . el,sem t jérlogbcn,sc83 pedig, a nyo» 
VMS^vcjoto&jgssúclábua nem jut kifej©aéaro,©aórt o&ohet 
as össeogotet a iaérlo.;ooora ayoroöúgkas ixozuá icoil adal»« 

* aOókötelos nyeroeóö kiceóiait: 3 n .1-
e»aa .yiboa a mórlsG baffclyásolják - a iiúrlcguso-

rü i^.oreséguea boggá öli £:&ánitaai,vogy a vocsitöoógbw.1 lo 
kell vonni asakat G kösstokát ,faaölyofctít a családi rése vény-
társaság sajést ró ssvényB3einefc,mlaiadUa$ a korlátolt fsio-
löaoégu taroae- g jUvotiölűc adó alá os j tagjainak ós a jövo-
delem ad.ról seéló törvény se rendel. jas-.-öök szerint ese2_áol 
©gyOtt adásé raalá&toaofe&ftfe*vagy olyan köskcrctxrti, botéti, 
mcy korlátolt ifclelösoégu. társasájoteftak ficet.amolysáai^t 
jövoOe2jo6b-jl a korlátolt felel áo©é#i tároaeáfi b.-usely 
jut,vagy as csottiel ogyíitt ad có cs&l/.dtafípfeat róseesedós 
illeti aaenban a vállalat idolja^ogy oseket a isaaato* 
kat as adóid vetés ¿vér© benyújtott jttvoőolom 6a vasyöaadő 
bevallásban bevollotVJc,vagyi»a a Icámat mlemciy társulati 
adó alá eső jogi saeaélyt illet ö os a réssé rt> kifizetett, 
©agy javára irt kai - tokot üaleti &teyvoibc& saakálysacraaa 
©ior.r»olta,G nyereségben bozcaod ássak, vagy a vecstosógbél 
levonásnál: nincsen helye*"-

szol a rer-deiécz őssel a törvény a nyereség c.yrd-
aeéaak a vá l la la t tóíce érűefcoitüégo javára velő elvonásét 
akarja ¿eöaaadelyosnx,© ©sért a családi reosvénytáj'saiiáfí 
részvényes t ixeéivuá cl tsége,vai-uiut a kor lá to l t íoleXÓsságl 
társemúgo?: t ag ja i javára k i i i zc to t t ,vo ,y javaiér t kacatokat 



a :rJrle lavi ^ a-XÉ&SkI^ iti . \z 
eaetber.tha a rése mívesek, vagy a társasági tagok a kölcsön-
öott t-kék óa m eeekkol kapcsolatban kopott kamatok ut ni 
jövedelem oc v^-yonadét r.m ftwttek * 

fiB&L" 3 adóköteles uyeröoég kise 
amennyiben a mérleg egyenlegét áefolysolják ~ a mérleg-
szerű nyereséghez hozzá kell számítani., vagy a v satőségből 
l e kell varrni a korlátolt felelős©'gfí társaság tagjai, 
valamint a jövedelem ad 'ró! szélé törvényes roMelkesésck 
szerint ezekkel együtt adósé cwal'dtaofc részére a v'lla-
latban végzett bármily mrskateljeoitrióny ellenértéke főjé-
ben kifizetett ÖL szegeket,ki véve a tárenotg ügyvezető tag-
jainak ae ti y vesét & működ'síikért kifizetett én taatioa-
adó alá esu járaad 

$ kedvezőbb udóz si lehet áségek következtében az utób-
bi időben a korlátolt felelősségű téjmceégok oedaa fbltanS-
en nogBötBkedett.-ánnek a feltevésnek s helyességét ni jen 
bizonyítja jobí on,nint a» a hörulí i5ny,kogy ezek a vállala-
tok m m mint uj t ke társulások alakultaltthanan a aár aeg-
Ul& o. yéni cégek és személyi társöláaofc al Jfcultak át kor-
látolt felelősségű téreeságoícká•í/nnafc következtéből b í 
jogi íbrraá juk;it tokintve nir.denbec. í-cgfblolnok a tJkotár-
sulánok jo¿si ftaaaájáhoe.a tClcebotétCLOk egyéb küruiményei-
nél íbgva nagyon közel állanak a személyi társulások e-
gyoc jogi forriéjbos,növosete9cm a közkereseti ós betéti tóae-
sasá^feboe «ért a törvény as or ;ayos és egyenlő tehervi-
selés elve alapjain a személyi jáxnndáoógoltkal kapcsolatban 
a korlátolt felel őeaágU t rcanágok tagjaim* a vállalatbcm 
végzett BBBteteljeeitményének ellenértékét adősási aienpont-
ból az agyéni cégekkel teljesem azonos elbánásban róoseoiti. 



57. 
q fxis ily cimen. a társasági togok,valamint a jövedelem adó-
ról osóló törvényéé rendeltesósek .szórtat csökkel együtt 
adózó családtagok réssóra kifizetett ööSíSogoket a oórleg. 
aserfi nyerésé flies !Y©s?4a<iana'nak nin -

13.% 16 »marta«• te adóköteles nyereség kiacImivé 
acierinylbsn a nóvleg íjgydinleoót befbly' sclja - a náriomanó-
ra nyemsé&im ho ' * kall aséMtaai, v:\gy a vo nztceógbCl 
le kflU w m i a v'll&lot&'l vcsot: állásban lévő tieatviso-
1 > r-'s8éro. P :Tsesen kifizetett j '.-and'.ségolssLvk nst a rósBót, 
anely a váll Hat Utal össsea tisstviool i részére ily ci-
non íd.fizetett Sossogack 15 rí.-ét meghaladja.." i xsoatosa as 
összes tlsstvisol i j'Jfctoddságok V} '.-o tawsoebü.íacUlt egy 
agy vezetó ti&'tvísGlS ítén do.ooo . v-vol s Ónloott ösoaog, 
«őskor csak znryit leltet oson a cinon színitsba -enni, meny-
nyi a vezet ' éllácbaa lóvé ti.wtvidcXék r' :sőre tényleg ki-
fizetett jérend'o-'gok ós ÖS agy-agy vezető tloztvisolö Ti-
tán 20.0C0 r.-vol szőnitésba vott összeg között laatatko-
sik.Yosot öllé ben lévőnek azt a tioztrtsol ' hdU tekin-
teni.d-Hnck bfixally éj-mén kiítsetéore kar .1 öorsoa saoU 
gdlati a aa óvi 2o.ooo :%-t eléri, '-.».v-k a kérdés-
nek as elbírálásénál ,bogy ugyanannak a tisztviselőnek saol-
fltta t í jé ráad' s ága 2o.ooo' l-.-t olé ri-e, vr H y ex», mind aa 

'' ! ő:-' :: ' ;k-é.. I . Los.' U í̂. v ' .(• latok {ál-
tól kifisctett öscscs csolgéJUiti j 'ttindóoáeafcnt figyelembe 
kell vonni.-" 

l t rvóny eszel as latésfco&G.'vQl meg akarja sattetot-
nl rst a ar n.yt •laaíső;«ot,oaoly ookssor rnitatkokik a ve-
zető állóéban lévő tisztviselők részére kifisetott járandó-
ságok ós aa ö szob elkelsor.ottak réséére ily oi;joa kifiao-
tott júrond eugok fcöaött.JBön ater a törvény a raewiólyi já-
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Kaadtóaégafcnt i l l e t . b i z o n y o s M a 5 hatér t mi-
vel oa ncao adéjogi faladat #ha»«&j azt afcorja elérni»hogy cm 
egyeégea gasdasúgi olotnafe ¡segfelelö ¿3 a közvélemény á l t a l 
Í3 neaSrtctt júrandésáfípkon ¿elül kifisotett össaogek aa 
adéaJLaphos hozz taBdaittassanalbes réesbon adójogi kérdés, 
rútizbm pedig g:-oűí.11g intézkedés io,mivel a vállalatok 
esáltal nóta a voaetc t iss tvioelék j&pand•'aégtihot fogják 
ooöltí .önteni «Kanos oson ftogoak iparkodni,hogy a oíeik csoport-
ba tar tósé t i r s tv i sc lék j soad óBúsain javítsanak. 

p.3, 3,17. pont. '/Jg adóköteles nyereség ki Bénit*'3 » 1 -
enennyiben a mérleg egyenlegét befolyásolja - a ntérlogoserSI 
nyeroeJglos hoss ke l l se nitcal»s&sy a v e n s t e s ' b é l In !®11 
vorzii a káiTioclet i / i reprezentációs t / kiad .sokak. aat a ré-
csét,amely a vá l la la t természetével arányban nem- ,111 

_ gyakorlat .>ei ,.¿íolta»hogy e v i.1 .latok nagyon ^okosor 
a m l sóí? -ok ncg .tan feleld á s a vállalat terjedelmével arány-
ban nea állé repressnt ,eiés kö usógoket aadmoimk ol ad&sea-
tesexultogy caekneit a vioasaélósefenok p .tat vessen,a torvény 
ezeknek a kiau .soknak a Körét a logesükobbre korlátossá és 
nlriú*.zoi."-t i: a Vállalatok ilyen cinen 
olnz mólnak <5n anolyek a vállalat természetével és torjödol-
tsével arányban non á l l en k^ae adóköteles nyer-enégLoe tossd-
adja.-

lg,S«18«poa£.:-'.-a ad óköteles nyeroedg kire in i tás -n, 1-
/ 

aaeiunyibesi a mérleg egyenlegét bofol. nérlegcKorii 
s^eroaághee hőssé kell adni,vrtgy a veeRteoégbél In knll von-
ni a vállal rt által kifizetett nyufyUjaknftfc,tO?6bbá a ry «g-
dijalgpba telyeeett.alkaliSHMyfetaln&k WŰL&n hőssel t nyugdíj, 
vagy segély -'lapja javtea juttatott össze ̂ eivjck aat a xéeeét» 
aiaely a vállalat ternéosetével és ter jadóimévol.vagy a v d 

•A 
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lalut nyugdi jficotJui , ,/xot.tc- gévol ar-'nylna ncra 
áll,tavibbá asofeüfc ez üsocogOtet,amelyeket a családi róos-
vénytársoság,a hásrészvénytáraaság, a mez J és ordőgandaeégi 
ingatlanon Jateim léssel őo as annak te rőtébe tartozó aeaő 
ős ordGeoadaougi U&eoágakkal foglalkozó rénavdayttiroaod 
saját róoavóayo3<9Í, valamint a korlátolt felelősségű társa-
ság saját tagjai nyugellátásának biztosltá a sáljából.ié~ 
tositott alap javára juttat,végül amelyeket oly vállalat 
helyez nyugdijt./utalókba,amely nyűgeijkötolcsattsdgot non 
Vállal*** 

Esetet a rendelkezéseket as 1932*1955 évi oulyos gaz-
dasági válság léptette életbe,aniter ic a konaányzat as 
állor^áa tartás egyenoulyánok biztosítása érdeledben a tár-
sulati adóztatás terón, egyéb 1 'nyogoo újításokon kival bi-
zonyos korlátezŐ szabályokat is állított fel. 

Esetet e. szabályokat, amelyek eddig csak aondoloti 
uton voltak ozctoályoava,nost a térvény lJ5.^1ö. ;ontja ma-
gába íbglal ja,azt .akarja elérni, hogy bizonyos nyereség el- J 
von oi aachinániékat megszüntessen. Jjyonio a gyakorlat be-
igazolta,hogy vannak olyan vállalatok is,amelyek ty erősé-
güknek nagy részét odaadják a nyugdiJ,vagy aáo segély ala-
poknak azzal os intencióval,hogy mjd kéaubb valami módon 
onuan eltüntoonék. 

A törvény a fonti intéskodésóit toh á csak az igas-
ságos és arányos totervioolóo érdekében hozta,o csak azo-
kat a nyugdíj,vagy máo segély alap javára fb Oltott ösose-
gotet akarja megadóztatni,amelyek non állanak arnytan a 
vállalat terjedelmével, valamint a fennálló nyugdíjfizetési 
kötelezettségűvel. 

l?.;..ip,pcat: « .s adóköteles nyereség kisadóit'teán '1-
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0CSOBI yibcn a n érleg ©Gyanlegét bofolyáoolják - a Dürlcg-
esorá n&QTQ sóg 03 foossá koll esénitoiii, Vhy a voLstcséjbol 
lo l:dU vo . H a vállalat külföldi tolopítál fö-vot; kai-
coönök te-oat ir . íbrditott ö ,6nogofcct.° 

A törvény jolon rondolkosése raog akarja akadálycani, 
bOí̂ r a belföldi váll ólatok nyoteaágüknok egy réssét fcül* 
földi dnteholtaéGOik javért:» átlateitva a belfülüta. fisoton-
C ad' : ' • t. 7;« . . htea ti.zte2 xgteüso® 
oltsák. 

-or.t: »/x adéidJtoloo nyorosóg kiccánitár a l . 
SBWiryibon a nériog ogyanlogót bc.bl7.G0ljók - a nériogcse-
rü nycaroeétínoc licsaá lioll a«5nitaaitv^ a vocBtccsdgből 
lo kell vonni a külföldi vállalat,an^ainténct,vagy telep, 
továbbá ac c y érdekkörbe törtesd vállalatok ráosvényoinok 
nognsoroéoo '0 ncgt'.rtí'.oa céljából al kait külföldi válla-
lat/ JQS ugynovoBOtt lioiding társaság/ üaloti költségeiből 
a bolföldi toioprc.vagy vállalatra áthárított récst,vala-
sint az át., ritott igaagatáai éa olioaéraéoi költőéjelinek 
aot a réssé t,asaly as esi vényben belföldön végeett tevé-
konyaégével 60 a .olíJlüi to£o;.;,vagy vállalat éorjodolnévol 
arányban nsa áll." 

l.s a rc oolkcjBáo ugyenast a célt tgyekeslk elérni, 
mint a törvény 13 ; .19». ont ja, vagy is aogolt.& lyoani ast, 
hogy a bolföldi lelop jövedelmének egy réoso a teli földre 
olymódon legyen átteéritva,hogy eedltal a belföldi válla-
lat adLdteloo j vcdcXrénoh eoökkentéoérc vesoseon. sírt 
célosorü volna,hogy a törvénynek es a két §.-a egyboolvaaa-
tasoék,.iÍvol a vállalat szempontjából a kacat terhek 02in-
tón költőé" ;ot jolontonok. ©hát rkár aa 'atal,hog;.; a teli föl-
di vállalat a belföldön fölállitott ttíLopébo befektetett 



tőfco utón k aaatot sadialt fol,okdr aaált i,hocy c külföldi 
tőheértokoltoég ns üzleti költségeknek agy ré3sét a belföl-
di váll lati-. úti altja,a úCl ujgy ana», nevosotescn,hogy a 
ayorcs.'gnek egy része az adózási szempontból kedvezőbb 
helycetboa lévő tőke é; iokeltoégro lágyon áthár í tva, 

l^.p.kl.pcnt;* Ab adókéitól jg nyereség kisadóitloán l -
lyiben a mérleg egyenlegét bofblyáasljélt - a nérlec-

Bsexü r^orocégáoz 'náci. ka l l csórd t an i , vagy a v.satojégb 1 
l e kel l vonni a vál lalat á l t a l külföldi tora .QsetQo,vagy 
jogi üzenélyok réözére szabadalmi és védjegy használati 
jog,gyártási t i tok , czerzéi jog és öcekkel rokontsraé zofcü 
oá3 jogosítvány használata fejébon ki f ize te t t ,vagy jóvá-
í r t ösaiegc •• Ll;.ast a róaaét,ev30ly ;z átengedett jo o o i t -
véng lóvén l- l jy;;ilüm $ ; ' . -á t él adja. 

A vállalatok Ital külföldre kdfizotott osaoadaloi 
éo máe baaonl' term'saetü dijak Íjon gyakran nem állóik 
arányban ac esek el járó oi:'nyökltel,o a legtöbb ooetboa 
baricolt nyerés g részesedést jelentenek ások ásóméra,akik-
nok özeket az üsooegsket kifizetik, A fonti .X3 dolíiosés-
001 m törvény azt célozz a,hogy erioifái a bartolt nyoroc-g. 
ré czecodceeknek gátat vessen azáltal,hogy an ilyen cinen 
adómentesen dezánsolt Onnae. .ebjiok bizonyos határt osab, 

13.:,a2,ront.;,? » ad'kíjtole» nyereség kiszelt isárál-
eneneyiban a mérleg egyenlegét befolyásolják - a nérleg-
szerű nyeröoégkcs 1 •••• J., 7. ; -•oatesécbél 
le kell vo:-ni a kötelezettség nélkül tOljoeitett ingyenes 
osolgiltatások p'nőben kifejezett értékét,a rejtett ayero-
oégjattotásókat,az ajándékokat,kivéve 03 állon,törvénylnté-
s/'gok 5o közed gak/v'.ronoV által koaolt alapóknak,valamint 
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a köaníivel'JdÓ3Í,fcöaofct .tási <fû közjótékonysági célokra 
juttatott adományokat »további a saokiaos újévi őu 
hasonló,as ügylot ér ok'bon adott ajéivlókokat. * 

A törvénynek oz a rendelte sése a vállalatok bis ramos 
/dioskrlt/ toméosctü kiftdÓmiter. vonatkozik. s«2: a kiadá-
sok azonban non «Inden oeatböi olyan célokra használta tok 
fel,amelyek aa Unlet terodrzstével kapcsol tboa vr.. oak, 
3öt o gyakorlat bsigosolta^iogy nagyon aoh onctbai csók a 
kiadások non cgyobck,mlnt a résavhy o jokntí vagy a tárua-
sági tagotok burkolton olaaánolt nyorooégjuttat"coli.Hogy 
esokot a kiadásokat a« n&'atrtás cd'1 no lekösse» elvű 
a törvény előírja »hogy a vállalatok a bevallás.kfcaa csato-
landó klautatásokbaa odtaeeék kifogy en okot as öesssge-
kot kiknek fisették óo milyen célbél. sál tal a klnestáiniak 
módjában less »hogy mindazokat a bísalmao kiadásofcnt^nelye k 
nincoonek oseros kapcsolatban az USlei toitiéEmt évei , ásók-
nál vonja ad' alá,okik a bizalmas juttatáookat ¿icny-
nyibcai a vállalatok eaeknek a kötedeaettö égükaok noi: toss-
nok elo ot.toljooon ftjogofi a kincs tárnak az a kövptolóoo, 
hogy azok helyett,«átik a biéaloas Juttatásokat kapták, a 
vállalatok fiaessék nog esek UTÉN AS ÜSGZQ ;ok rt n a kincs-
tárt asjillótő adékat. 

|J.áP21.oontíHAe adóköteles nyereség kin«.ámitáo a l-
«Mnnyibon a nérleg o yonlogót befolyásolja - ?. á - o-
ra nyeraoérto hozzá kell o .-vári tani, va y a veeatoeé#>Cl 
lo keil vonni ü vállalat vesoteeég-nyereeég oaáaláján el-
számolt Ozloti költőé reknok és kamatotok ns adómentes jö-
vodelomro cső részétjaaennyibon aa tialeti költsd jekat Óa 
kamatokat az adóköteles és ad'montee jövode&aok között saún-
eeerien pontosan elkülöníteni non lehet ,asokat a nyers* 



63. 

bovutolek arányéban kell megosztani." 
. törvénynek ez a rendelkezése ünnagdbon megad üin-

don mgyarázatot.mihelyst 'egy vállalatnak ugy adókötoloG, 
nlnt adónontoo jővodolme van,nivol az adómentes jüvodolon 
az adóköteles nyereség kiszámításén tl figyolno^ kivül marod, 
magétól értetődik,hogy oszol aa adómentes nyorooé, gel kapeoo-
latéin folnordlt költségek io figyelmen kivül hagyassanak. 

13.§.24«pontl "AB adóköteles nyereség kiosánit is n I-
anonayiboa a mérleg o^yonlogét befolyásolja- a laérlo.jszoiü 
nyorooéghoz hozzá köll ozdiaitani, vagy a vooatooégbul lo Î olX 
vonni az dzonat non torkolö adókat és illotékolct." 

A törvénynek oc a rendelkezése os üsooot non torholő 
adék éo illotékok noöiatároeáo t illetőleg non oléggé kife-
jező M ehhez a §-hoz fdeött - végrehajtási utasítás podig 
eoak általi'no ¿oágban határőréé nog azokat az adókat,melyek 
az üzemet non tor! ölik. . végrehajtást utaoltásnak aeghatáro-
záoábál az tílnne ki,liogy csak azokat az adukat keli az üze-
net nea tori.ölöknek oinöoitoni,nnolyokro külön jogszabály 
ugy rendelkezik, énnek kövotlü stébon non lőhet a nérlogoaorü 
nyereségből olyan adékat hozzászámítani, illetvo a veszteség-
ből lovonni,aneű.yokro kUlün jogszabály nincoon. 

Ebből a nogativ rendelkezésből kifolyólag - nivol a 
törvény kifejezetten non rendelkezik - a joggyakorlat azt a 
követi© 3 totóst vonja lo,hogy az adóköteles jövedelem kiszá-
mítás mii az üzonot torhol ő adónak koll oinŐsitoni mindazo-
kat az egyenes adókat,anolyok a villalat torhéro voltak ki-
votvo,nindon megkülönböztetés nélkül. 

Hogy meg adhassuk,ni torlieli éo ni non terheli az üzo-
not, elsősorban tisztában kell lennünk kót alapfogalommal, 
nevasotüOon,hogy a villalat szempontjából nit jolont az,hogy 
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kiadás,mit jelent a nehogy költség éo ni a kottG között a 
ktüüoboéfí.Kiadás -ik lokot minőritoni minden olyan öoosogot,a-
olt ogy váll l a t Húsoknak kifíoot. uöltségefcnofc löket minő-
sítőn! mindazokat ixa öoooogeket,amelyik egy vállalatban, 
a termeiéoi folyamatban réaatvovő anyagok és energia nonnyisé-
gel: értékét ké visel i .Ebből a k é t nogkatárosáoból uog lo! xst 

ál lapí tani »hBgf non nindan kiadás jel ont költséget. . kiadá-
soknak ccak azt a réséét leket költségeknek ninöoltoni,a-
molyok oly tényesőkkel kapcsolatban merülnek fol.ajoiyek részt-
vesznek a tomclési folyamatban é s anolyok nélkül a tornolés 
nen volna lobotcégcs.Ebből kCvétkes ik,hogy non mindon kiadást 
iohct olya. ak atnösitoni,mint nolyik az üsonot torholi, 
hamun csak aaok.it,melyek azáltal,hogy oly temelési ténye* 
aé :Lel kapcsolatban norülnök fel,nelyok a temolési fblyanat-
0«®, vagyis a jövedelem nogtoronté oéb oa aktiv résst vesznek, 
költsége:-Js& táltosnak át. 

Fentiekből világosan ki tűnik,hogy a vállalatok ál-
tal ki fiaot ott ogyonosadék küzdi non mindegyiket lehet o-
lyannák ninositoni,nint melyik as Osonot torkoLi,honon coak 
azokat,molyok a vállalat üzletvitelével osoroo kapcsolatban 
é .: "rv:h,as o ;;os ksloti esolostnéi-̂ oklies kapcsolódnak, vegyin 
oly tor ölési t'nyes'kot toriálnok,molyok a temolési folya-
matban, illetve a vállalat jövedelmének nogtoremt'sében réast* 
vossnck.-IIa as érvényben lévé egyetnooadé törvények alapján 
a vállalatok tarkóro kivethető odék nemeit vizsgáljuk,mag-
á n a nit untjuk,hogy többé-kevésbé valamennyi oly tényez Okot 
torkol,amelyek a termelési folyam tban részt voosaok,kivévo 
a társulati adé,noly magát a temolési folyamatnak aa orod-
iéayét magit a vállalat jövedelmét torholi,A vállalatok tor-
hére kivetett ogyonosadék küzdi tehát valamennyit oa üzenet 
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tor olü adóknak lokot mittCsitenl,ooak a társulati adót 
nün»ni?Ql oz augát a vállalati tevékanya6. -yock az objok-
tuoát,az ore<3bónyt,a vállalat jövedeln t torkollmint 
ilyen ob adókötoioe jüvodolen kiszánit. tn 1 non kópezhe-
ti lovonós tárgyát. 

A társulati adé is tárgyi a<3Ó,nint a többi o. yoneo-
adoknak egy résee. iia az érvényben lévő egyenoaadé törvé-
ny eloiek g tárgyi adé al&pjúna: meghatározására vonatkozó 
rendelkezőseit vizsgái, állíthatjuk,hogy egyik tár-
gyi adén-il som engedi rsog v törvény ,hogy oz adóköteles jö-
vedolm negál itus joúl az ol a évben kivotott óo kifi-
zetett adó, mint tehertétel vétosoófc tekintetbe .kiért en-
gedné meg tehát a törvény é-uon a t roiLnti adó kivetésó-
IléXeBt -JK iovoűk-st* 

üi is tula jdoafcépen az adó? .a ogyoo pénzügyi Íróit 
aa ad j íbgulaának :z.'...oo aoghat ározáott adták, ¡sok közül 
a küvottez<tet sorolóra f e l : n/-z adó azon hánvadrésa,me-
lyet, minden poltf .ítél a közszol áltat; sok kéltségeire kö-
vetelnek' • adó a termelt őrének azon hányadú., 
mellyel ¿minden polgár t atozik a közŐsségnek,ocoróbe azon 
öoulgáLtcit^ücbé-.t,mely<d<|| tölo © táronc élotbon valo-
rácaesodéso köve ti v zt'boa kapott ,kap, vagy kapni fog.«,.. 
..." z ad ory késvotlen,vagy rojtott zzolg-íltatás,uo-
lyot a köaiiat Ion követel a polgároktól a kormányzat költ-
ségeinek fedez é jé re • *'. 

Ezekből a noginé ái-oz ".sokból ki tűnik,tegy az adó o y 
olyan szolgáltat s,mely an államot az ő felségjogánál 
fogva illeti mg.Az dllaoDftk jog iban van tcáiat aa 5 fol-
nógjogdiJl íbgv .,iva.y minden a yes ; ölgártél, lobot az fi-
zikai,vagy jogi szegély.oagkövotelje jövodolcénok egy ré-
szét. 
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AB állam az ö foloégjoo'joál fogva minden ogyoo korooeti 
tevőkanyoégoJl oredJ jövedelermél mint csöndes tár© lép 
fo:.. . t tiulíiti Hé tol.X hcr cs; élv-.int a v'llolati te-
vékeny». iguűl cs-dé jíh'ödolorr.iek an a :.«énso,nely aa álla-
mot az w folségjasónál fogva illeti nog.kno?: szerint e tár-
sulati -d-t mr la .ot olyan kiadásiak tokintoni,Bűly aa 
laomet torkoll,o o..irél fogva ea adóköteles jOvodele® me^U-
lapit 3Ún JL̂ aint te értétől aci jöhet osáaitúüba. 

. tája; Tlati adóra vonntkosé egyoo törvények ón Mva-
t iou a. ooc íilitésok rendeltoséoeit viau gilva megállapít-
* 1 j'iTr̂ limy »a 1875-évi XSV.t .o.,oem pedig oa X9o9t 
vXIIfttO.láojéiü . aa előz évben kivetett Ós kiflaetött 
társulati ..6a nem képesto levonte tárgyát a kivetések nl-
kaliuval. ót cia 19o9 évi VIIX•t.c. végre a j térn tárgyéban 
kiadott 191. évi 75.000,08teu rtuitetáa 18 1.1. ont ja ki-
főjesottea el irt a,hogy $ "a vállalat Utal ficotctt c.g/o-
ne© állani és hoiyhatéeáöi adók éo oáo egyéb,© |f. 8,18* 
pontjí alá .wn ocC.v-l mint a 1? §,8.po»t jábea o Aitett 

» 

j raadéségok ttén átvállalt köstartos ' nok ideértve az ál-
JÛ ui is községi va 3ron'.tra>.'sí illetékeket io%as ndékö-
tolo.; jöv^lc&eobec oaár.itc.ndé. 

0 1922.évi ,:i7.t.c,14 :-.a.;ontja,af«i?i aa tlsomot 
nom t.riiclé illetékekot ai» eltette lo non venkaté tétclok-
aok éc nos teutolmcort oemlllyea korlátozó reulelkosést 
as ogyoncsadé!: levonás ra vomtkoc ¿log. itaok következtében 
oű 1922 évi teX/. t.0.vgreha jtása t írgyébon kiadott 1922.évi 
200.000 0:; lm mondóiét 41 bekezdés®tnivei a törvény 
14 kei sorolta a lo no vontut é tételek köcött as o.;io-
nosadéi 111 io,oléirta,hogy: "a vállalat által as ."itlotl évben 
fisotett táj salat i adót éa önnek járulékait 00 alsnl -ásottak 

1» 
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helyett fizetett adókat ás illetékeket stb,, moly okot az 
19f3.évi jatnt&r hé l.-ét aeseies^ idtoon a. x>c kel-
lett osztani,ea&tán non osuoud 

A törvény tobat a t á r su la t i adónak a aérlOt^serü nye-
rőé » o s vei- hossoudiset aou oson a ciaeii tiltotta no:;, 
hegy ezt us ttnouet torkoló uáénak koll ainöoítoai¿hane» 
léGoisü a t ave-geoaé tekintotbo vette azt a v to tegae 
öaseiotol helyootefe#umi a trianoni to^zooaLúo it t . kokövQt-
kőzett s őssel a kerockeaoluu uj ipur faj loostéoét ol t akar-
ta eogitoni. 

a jogrliapotet az 19«&ft&vXV»t*o*«t követő hivata-
i 

Ioü é... aoíUIit .ouk v atosutl.iroi ton. tartották.-
b 194o évi VII.t•©. 13• i-outj azonban a aórloj-

özorü •nyoixsöégkoa, illeeve l v joztooécbél levontnd ' .ételek 
közé aj bél t d ^ áz adikat o 02úttal ar, 1:2.3.évi ja-
Httájp l.-ét nogoi-e,, iduboa érvényben volt jOQélla: otot hely-
reállítottnak isoll totoateoi. 

ab .VXi• t.c. 13. § 4 . 1 ontjúvul k'.v oooiatboa kifej-
lődött jog yalsorratuuu tcíiut aa a© értolnoséao»nolynek a-
lapjen a t o köti adét <w izt. jot tor. ol^ udeenk koll oi-
nuaitoni,tévüuv.eeu u^apaaik* tokit fontolt klto jtottoa,iv:; 
e&.ok az uuéuo. — - r 3, vállalati torr.:oléei folyarntboa 
valé ca«ropv-t#atok' atto objektív jellegét voassak alapul, 
továbbá esem el éit tartva ae 1922.dvi kXIv'.t.e.olétti t ü r -

vényoknoii a VJtoru vaö&thoc' rauiai. .a zésoikot,cQai»:ln 
ojy követkös bötéüt voxfiateak le#r-ivoaeteMn aat,hoyy a tár-
sulati -wt -ü û ú-o- járulékait ecilllyan tör laények között 
non lókat ua tor: elv tutink ainöcitoni #ennélfogva 
na odé&toüicd nyorocég . ité.r, n .i.inint lovonitatŐ tol;oi> 
tőtaiok aon -jükut.to- osánitueoa. 
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\ törvény 1 3 . j . 2 4 . ontjónak renöolkecéoeit telyooea 
értelmezni ooak igy lehet., fiadon esetre a tévos értolnociaok 
dkerdicoe vógott, valamint U3 ogyontutd o i j x\ .0 blstoőltáoa 
érdekéooa azdkeégosaek mtatkoaik»ÍLo;Jy akár t „vény rendel» 
ktzóaei kiogdüsittoa ..anok^aáíir m végrehajt , te ataoitósiana 
felsorol tas uinok,hogy melyek acok az qgyoaoaadők,amolyekot 
az ozoraot torkoló adóknak kel i ninÓLűtoai. 

adóköteles nyereség Itea.te:: ; a 1-
amo-üiyiben a Etelog cgyostejét befolyásolják- a méxiogmsora 
nyoroöógiioa hozzá kell szítani,vagy a v-esütoaégből le hall 
vonni a Jogojau. lyukba ütköeó cooiolteA, ok éc uuiaeat.tek 
alatt itolyaautba tott eljárás erodoúayafeúnt jqfioetett pénz-
büntetéseket éo' bírságokat, vniaaiiit as 030»-.ol kapcaol: tbcao 
felmerült olj-ráai költségeket. ' 

a Jogszabályokba ütlsóau eoalekaliyofc áa laolanstáo'k 
miatt folyamatba tott e l j á r .0 oredöéayokéat befizetett pénz-
bUatetd sokét és birsvgokat semmi esetre oou l e ot oly kiadá-
soknak minóoitoai,amelyek az ualoti tovéfconyotfg öl kapcsolat-
ban vonnak,ezáltal aa U M M t te rhel ik . í-íem volna t ah i t éozoco-
ra,hogy a törvény ae .ongodjo,uüjy a vállalatok esőket aa öos-
szogoket aa. mentesen a kincstár temu te elOAtelhascáli. 

13.̂ .¿o.i-'Onoi^tg adókétoias nyorceág kiszúrni t..m m 1-
eae ajyiuon a mérleg egyenlegét befolyásolja -a aárleescertt 
nyereséghez hozzá keli estte tani, vagy a fesztemé, „..él lo kell 
vonal által boa mindazt u erőséget tciGoly a vá l la la t üzleti 
iiJnyvoibon itiiojoaéere nom jut* * 

A törvénynek oe a renddkeaéae aaokra a n. erőségekre 
vonathozik,aelyek a vállalatok izloti künyvoiábon non jutmk 
kifojeséare. l gyakorlatban ez.daos olyan méáozor van,aoolyek-
knl a vállalatok bizonyos nyorocégoLot az üsloti könyvekben 
non t.intetnek fel. 
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Esőket g nyereségeket a 1:1 vető közegek csak ügy álla-
pit": atnák nog#Íia a kivetéseket r-iader ogye:i alhalocs iái a 
b e v a l l i i o i i n i a adriee de nyorosóg-veaatoodg GBdrl 
noL as üzleti könyvekkel való gybcvotéa HM"l#MvVfÍM0lttnt 
üt jón oeeraott ¿titofc alapján 3sakö3eiwSkti3gy ̂hogyan aat 
drtokoséaon lé.fojücatébon b vebben kifejtettem. 

a dá*.ctol©o nyorcadc Idsataitóetoft vonatkösd ásók-
kal a roiideXl5MéoeKk0l««oeJyeiset a tkrvday a 14.15.0g 1? $• 
aibaa ir Büljltiltfim órtokoaőmi I 4© Il.fejeeotatban foglal-
isozt :.nt'.ic (töŰ&telosottGÓgre, a« oddfcöteleo jövedolan n-jgha-
téroaáak.ra#vala.3Íat aa osekre vonatkoed oljá Isi jogesatod-
lyok íejlGdóa vei kapa oolatbo»«. .sért sMttelt a jógasab' .lyok-
nali a b v a bb t .. - .1 káétól olélloh, unnál la inkább,ni vei ér-
lÜMKUlnn tulajdoiifeópflBi tárgyát csak * törvény 13 : .X-r.6. 
pontjai #vugyio es ad éalapbói lo mm vonható tételefca alkot-
ják— 

JL* -1 • í-sfr" társulati adó törvények és hivat I03 
deseoállitkooknak afis adókötelöe nyereség fcioaésitágvlra vonat-
kosé red.ler vjs' el 3t tekintvo ast létjak/iagy aa 1C?5:*XXV» 
t.c.ki vétől ével,oely kiinduló ponttal aa adódvet negelGsé 
Uáioa '¿sieti év orcCL Ónyéne tiagdt irta elvagyis a 
bruttó jüve&oloobél hiiudulva fel sorolja oindaaokat aa' is-
iét i kbltcdjeix>t#.m elyofe Levonasdd tételeket 1 sanafe 0 e-
aei ..olt iovooilaa utén nosó tiapit ja aa ad'köteles ny eros-iget» 
a többi törvények ós hivatalén öaseeáliitáaok egytfeitetken 
oíí adéévet negoi ía üalati évben lemért mérleg egyenlegét 
tasik ici kiiafold vonttal é.e öh,oB büasdndjdfe.illatvo le-
von.;'! aöoJo t tételeket»melyeket aa egyes roaőolkesóock 
lovon-'jaléim. ¿1* illetve söasdadac&éknak ninóoltonels na edéküte-
108 »verőség el'ré z© cdljdbői.-

a n p 



valódi ús igaai ayoreaósónek olóróso Gsoapontjóból ^¿lo-
ayou nótiouit.-uc ikaX Xegoólravoaotcbormit as XS75íw JV.t.e. 
rendoll'ocCrjoit tal J.co. 

óook a aódoort ¿sok abból dllanuaahthogy oq adók&~ 
toloo nyerasóg kiuauBitán u»ul xuxa as adóóvot aa^űl só 
hóroo lalati óv jbvadoiöáaQk átXaga,kanea ae aááóvot uo<> 
olwSw u&Xcti óvnak a bruttó jövodeXaü üuoigóXua iapaL. \ 
A bruttó jóvodoionből ¡ítlauaXva Ja cwbo-i levonva a vália-
Xati tav&t<&?eÓ£SgeX osoi-oa kapcsolatban lóv. asloti kált> 
sófíekQt,a kivotw iiUzQijGit üű^caX pontosabban állapithataóJ: 
rjQQ a vállalatok valós ̂ joj jüvedtlBőt^ZJoa volnának kónyto-
i o n o k , a vállalatok .ital beadott bevallásokból, a rór-
Xot:Ool,G voüütoöüg-'Z^oroodg oaáínlából,aB .atdsugl ¿a-» 
Xeatúüö^X,vajLaöint cs csatolt smllókletckból ki-
k«P03üdk,i3OÍyOk iaok as üooüocck,melyek a törvdny üe uoo 

oi aaeiint a oórlöüsserú r^uróoó^e« M H N M m A Í , illo-
tvlon abból levonandó tólolu. .öt kói-öbiiek* 

Uiután a bevallások a a-. raaóműáück de aa üsioti 
könyvök alapján £»0áIiopitották a bruttó jóvodeloraaefe a 
pontos Ö8»seeót,a vúli uatok volnának kénytelenek rdoaXo-
tooon i^olni uindasobat aa üíiioti köXtoót;oiart,oolv eket 
a bOValláöban,vulamint a, oápóa0Óoa& .obon,nint a bruttó „ü-
vodeiowból lovon.» dó tóteloet mtatnak kit óbbon aa ooot-
bon a kivotu uüsogak uokkal aagyobc áttekint^«* J^ponidnek 
a vállalat asiütLionot^rólfVulóa^oj vagyoni helyr,otórÖl 
éü úOiúmI kónyuobcöi uirulbutnák a vállalatok áXtaX 
levonni kór*. tatolok ¡ánoöt '.ri aaonpontbóX a törv&v ol.'l-
rúsai saoriat levonandó tdtclekot kdóaaaoí^o^vaoy sea. 
A valóságos bruttó jüvodoioui megállapítása oLkalnávol a 
kivotó kösocebnok oloü feladata oa voXna,ko;3y cilonórisadk 
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bo& a váll totó*: által • valamint a nyorooug-
WCBtOüÚG G3;. la kövotol ölUlléíl fcj-rafcrtott bruttó jövede-
lem aag. &ua fo 1 a ja-e : And- sotot oc öl no toiet^mölyafccyfc 
a vállalatok a booserséci,illótvc *S ol~áXiitdal áe tlrtifa 

« * 

oi áru, íU3üttt u.uuucrthjl olérteh.togy est a bruttó 
jCvövöicofc oinél xontotobtan állí^ Ithaoe&t m g , a kivető 
feCccgd: . ésslotoo viso. 'lat nlá kellene vegyék cm üzleti 
kön,. vekben itotu-ífcotott ' ár c m c: yoo üzleti oeenónyt ós 
est a venattos iyuoló irutatoa^lyo!:et a vállalrt kö-' 
tv • . - • ... • u ... u-t . v-
lüööíi £1.. olo. ::lo1 kellene kísérjék,! ogy r* vállal sütik min-
den egyes bravt bovétalt a positiv aro&aőryefcet tártai* 
m.M' üöáalák javára fc&ayvolték-e ol,y • .7 esetleg olyan 
©ü Is jvV in év végén nem a nyoroadg-veoeteság 
©sémién tor-estül aéxtiah*» ezáltal eSöikontették a bruttó 
jüvedolco öüj. ágét. 

Ulö; ög íl -olc. y oi kellőse Msórjók továbbá,.hogy 
oa ÖüuBcü oroé esései ili eeo&ia as <5v vógén Óö kisárélag 
a veszte -ég-.yorooSg cr Lilén kerosstttl sárac-oor k !o . xr«k 
a , l :. a ..V. toré • . "v " 1 e l é Ion na öeer.eo 
pozitív orod l g oi:ot t un. a ¡..g " o c / i a k követel egyenlege-
i t , : ; turtosíl : o l t Ion pedig a :eogativ oroöaánneket tá r ta i» 
reato költoégos;"rlák tnrtoeik 0 *venlegeit, 

k bratté jövetelen v U U 'goa és pontos tesacg&nek 
aegáli-ipit .c n l dönt; jelent ásd ; ;e.l bir tm értékelés toór-
Oóoú is, .igtoie .31 kell kioérsi ,hoor a vállalatok a ¿árő 
loltérb.n milyen . so lkot voltok lapc.il az egyes vtgyoa-
tér^arek ért éto.1 écéaSl, 

éálénöeor: iv 3. jelent éodg :el bir as ártók elte tor-
ul so ma ipari v 11 :. t o l l ú i . 

1 kivetési cl jéi- cra voaatkoeÓ jogoaafcóiyofcnrtk 
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értekeoéoaa n.fbjQCOtóbon MfojtGtt ncdoo.it o.:val,traiga 
Kint i v. jLI X-tok brattó je Todslndbfil levontuad tdtaloicaek 
fbntl aódoa vOd 3Labilyoaéa¿Tal a t r o d a t i idéstatás t s -
v'm ..ral itzos , jfWfitt ar&x/tal&naógofc aagy réosban na;eoün-
nónek éa ol lo atrio 6ivX emt a cólt,:;.oly foló nlnden egyae 
tjrvó&yéioBó türoLvó oo ir¡ér^alt,2K3Voootooon a vdllalfttefc 
Vid¿ulpos 6o i bí sroeórdodt ocrdcnQróoo.asofcnafc ad'nác 
ale. vor Loa o ezóltal ti lütrtorhtísnok vicelóoo rcaényouabb <5s 
igüLDo.,- u&ubi* 11 aui vuló elosBt .aa. 

C • C3 • SS • • ~~ • * 
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