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Önkéntes pénztári tagok, figyelem!
Nyakunkon a fizetés – szokta mondani a vasutas – ám kivételesen adófizetés is
osztályrészünk lehet mostanában. No, megijedni nem kell, akinek csak olyan kifizetőtől volt
tavaly jövedelme, amely mindent szabályosan csinált, tehát írásos nyoma is van, annak
nagyjából nulla lesz a végeredmény. Ez vonatkozhat például a vasutasokra, mert a
vasútvállalatok rendes elszámolást adnak az adóhivatal (NAV) felé, az meg elkészíti az
adóbevallásunkat. Mondhatnánk, nincs sok izgulni valónk, amíg tetszik a végeredmény, vagy
nem tetszik, de legalább értjük.
Ám így is, meg úgy is lehet mégiscsak dolgunk adóbevallásunkkal, mert minden önkéntes
(önsegélyező-, egészség-, nyugdíj-) pénztári tagnak nyilatkoznia kell. Persze, akik régebben
tagok, azoknak már kisujjból megy, de akik tavaly léptek be, vagy kezdték újra hosszabb
szüneteltetés után, olvassanak tovább!
A nyilatkozás fontosságának oka egyszerű, a saját befizetések után húsz százalék adó
visszatérítés jár, de a NAV nem tudhatja nélkülünk, hová szánjuk a pénzt, és nem is utalja
önszántából. Mert, hogy készpénzt valójában nem kapunk, hanem valamelyik pénztárba
kérhetjük utalni. Viszont a VBKJ elhalása és az adótörvények alapján gyakorlatilag minden
befizetésünk – a munkáltatói hozzájárulás/kiegészítés is – saját befizetésnek minősül
(adóztunk az után is), tehát jár a húsz százalék visszatérítés. Idő még van május
huszadikáig majd’ két hónap, de nem árt igyekezni a nyilatkozattal, hogy mielőbb
felhasználhassuk a pénzt.
A 2053. számú személyi jövedelemadó bevallási nyomtatványon a 136. sor „b” oszlopában
találjuk az adókedvezményünk összegét. A 137. sor „a” oszlopába kell beírni a pénztár
nevét, ahová kérjük utalni a jussunkat, a „b” oszlopba a pénztár adószámát, a „c” oszlopba
pedig a számlaszámát. Aki elektronikusan kapja a bevallás-tervezetét, annak egyszerűbb
dolga van, elég a pénztár nevét tudni félig, a program már „kitalálja” a többit, a számokkal
együtt. Akik papíralapon kapják a tervezetet, azok rendelkező nyilatkozattal jelezhetik, hová
kérik az utalást, illetve vegyék fel a kapcsolatot a NAV-val. Akiknek több évi visszatérítés
„elveszett”, önellenőrzéssel élhetnek, maximum öt évre visszamenőleg, szintén a hivatalnál.
Természetesen kinek-kinek más tennivalója is lehet a bevallásával kapcsolatban, attól
függően, hogy milyen más kifizetőtől milyen más jövedelme volt még. Ami biztos, hogy
érdemes időben cselekedni, hogy ami jár, azt mielőbb magunkénak tudhassuk.
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Nem történt semmi
– Megint nem történt semmi – mondja ismerősöm, miután átnézte
a reggeli híreket. Kételkedek, ám nem szólok, mert van némi
igazsága: voltaképpen minden hír a szokásos módon keletkezik,
folytatódik, és a megszokottak szerint zárul. Többnyire kiderülnek,
berobbannak, kiszivárognak, bejelentik, esetleg napvilágra
kerülnek. Majd próbálják eltitkolni, aztán egy ideig keringenek,
befolyásolják, manipulálják, megakasztják, lebegtetik, néhány kör
után megváltoztatják, ellentmondásossá teszik. Végül beismerik,
vagy mismásolják, mi
meg próbáljuk kitalálni,
mi is a valóság. Vagy csendesen napirendre térünk fölötte mondván, megint csak
a szokásos, hiszen nem változott semmi.
– Itt van például ez a járvány – folytatja az
ismerős – akárhogy is nézzük, nem történt
semmi. Kétkedő tekintetemre válaszul: jó,
jó, vannak hírek, de mi az új? Mert most
sem jó a helyzet, meg tegnapelőtt sem volt
jó, és nem úgy néz ki, hogy holnap jobb
lesz. Talán holnapután – fejezi be mondandóját, én meg bólintok lelkesen, hátha
tényleg jobb lesz, és magamban kénytelen vagyok elfogadni, hogy nem történt igazi
áttörés, tehát nincs valódi újdonság.
Hát igen – dohogok magamban – mégsem feltétlenül újság egy hír. És nyomban
felötlik bennem is egy új, de mégsem új hír: talán lesz valami jó „Dunabaj”, azaz
Dunaferr-ügyben. Hírek szerint összejött egy rendkívüli közgyűlés, igazgatósági és
felügyelőbizottsági tagokat választottak, módosították az alapszabályukat. Új befektető, új pénz,
mondhatni új szerelem, nem
hangzik rosszul, de a cég továbbra is ég és föld között lebeg,
hiszen fizetésképtelenség miatt
felszámolási eljárás indult ellenük.
Minden lehet, meg az ellentéte is,
de ha május hatodikán megtarthatják az új közgyűlést, talán
Záhonynak is jobb lesz. De még
midig nem tudni, mikor száll le a
cég a földre, és hogyan landol.
Csak a hír lebeg tovább.
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Ami biztosnak látszik, bár sajna ez sem igazi újság, hogy idén másodszor maradt el a
húsvét. Amin nem segítenek sem a tojásfák, sem a téli- vagy nyári lakok – sajátba,
vagy a nagyihoz épp el lehetett utazni. Igaz, jobb időkben is érdekes a magyar
húsvét, hiszen már az is jó, ha nem csak a nyuszi, a hosszú hétvége, meg a sonka
jut eszébe az embereknek. A vallásabbjának tényleg hír volt, hogy idén már
templomba is mehettek, kicsit talán elgondolkodva e néhány,
régmúlt napon történtekről. Akár még a
Júdásnak kimért harminc ezüstről is, hiszen
alig pár havi munkának
felelt meg, de örökké
ható következményei
voltak.
Most már örüljünk, hogy mégis húsvétolhattunk, ha akartunk, aki pedig valódi rossz
hírt kapott a napokban, tartson ki! Egyszer vége lesz a rossznak, mert véget ér
egyszer minden, a lényeg, hogy emelt fővel érjen ahová szeretne az is, aki most
másként érez. És gondoljunk arra, hogy a következő ünnepünk a pünkösd, ami egy
új szövetség megkötésének ideje lehet. Szeretteinkkel, barátainkkal, szerelmünkkel,
munkatársakkal, az életünkkel. Ez sem maradhat el!
Dolhai József
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HUMORSAROK
KÍVÁNSÁG
Kovács bácsi haldoklik. Szól a feleségének: Mama, légy szíves hívd ide azt az embert, aki
összeadott bennünket. Minek, drága férjem? – kérdezi a feleség.
– Itt az ideje, hogy megbocsássak neki...

RENDEZÉS
Részeg fazon utazik a villamoson. Jó hangosan szidni kezdi a baloldalon ülő utasokat: Ti idióták
vagytok! Ráordít a jobb oldalon ülő utasokra: Ti meg nőcsábászok! Itt az egyik utas feláll, és kikéri
magának ezt a hangot: Mit képzel maga! Húsz éve vagyok házas, és egyszer sem csaltam meg a
feleségem! A részeg egy pillanatra meghökken, de aztán azt mondja:
– Ember, maga üljön át a baloldalra...
Balogh Attila
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