
X. évfolyam. Budapest, 1902. január 15. 2. szám

Meaielunllt minden hó A M A G Y A R O R S Z Á G I F A G Y - é s  k i s t ő z s d e  t u l a j d o n o s o k SttrkwISaéK és kiadóhivatal : *
1 - é n  1 5 - ó n . S Z A K  K Ö ZL Ö N Y E  ÉS ÉR TESÍTŐJE. Budapest. VII., Városligeti fasor |. :

hova az elfttl/.otesi fíaazegek, valamint a ;
:  Egyes példány nem kapható kéziratok kllldoinlrtk. •

■ H ln flx v té s l  lír f é l  é v r e  .% k ö r ö m i . K IA D Ó TU LA JD O N O S ÉS FELÉLÖS S Z E K K E SZT Ó : IClöfír.etvsl é r  f é l  évr>- ,? k o r o n a  Z

• Előfizetni énük föl évonkint I«ln»* H  A T S  E I £  A D O L F . Köziratuk aein lesznek ciaazu ad ca. -

TARTALOM - A doliánykistflzsdéselc .övcdelini adója - Vegyesek. - Ajánlatok.

A dohánykisttízsdéseV jövedelmi adója.
Minden év február havában össze lesz 

állítva a kistözsdések listája, illetve kimu
tatása ama bevételnek, melyet minden 
egyes kistózsdés az előző év folyama alatt 
élért.

Ezen jegyzetek szolgálnak alapul a 
megadóztatásnak. Miután azonban tudva
levőleg a III. osztály megadóztatása, 
amelyhez minden egyes kereskedés üzeme 
tartozik, 3 évig ervenyes, az összeállítás 
ezen módja miatt nagyon gyakran leg
alább is tévedések történnek a megadó
zott fél hátrányára. Legelőször is azt 
akarjuk felemlíteni, hogy elsősorban azon 
tőzsdésekről beszelünk, kik ü/.letüket 
újonnan kezdették. Itt azonban a meg
adóztatás az eladási jegyzék alapján egy
általán a lehetetlenseg közzé számitattik. 
Tegyük fel, hogy A. tőzsdés az előző 
evben megnyitotta üzletet es abba 5000 
koronát fektetett, 20.000 korona forgal
mat eh rt, s igy tehát a forgalom térim:- 
szetszerüen nem több 15.000 koronánál. 
Miután azonban az összeg, mint fogyasz
tódnak tekintetik, igy természetesen A. 
tőzsdés kárt szenved.

Továbbá majd a legtöbb dohánytózs- 
désnél évről-évre tetemesen változik a 
fogyasztás. Éppenséggel nem kell egy 
konkurrens-tőzsde létesítésé a már fenn
álló tőzsdének közelében, hogy a fogyasz
tás jelentékenyen gyérüljön. Megkíséreljük 
ezt bebizonyítani. Bármelyik tőzsde köze
lében építkezés történik, a munkások száza 
vásárolja ott dohány es szivarka szükség
létéit. Az építkezés befejeződik s a kér
déses tőzsde fogyasztása hanyatlik. Nem 
helyes tehát a megadóztatás alapjául szol
gáló kimutatás. Egy második eset. ügy 
tőzsde közelében városi vagy állami hi
vatal van, ami által a dohány s szivar 
fogyasztása jelentékenyen emelkedik. A 
hivatal átköltözik, minek folytán a tőzsdés 
a következő 3 evben igen rossz üzleteket 
csinál. A kimutatás, melynek megadóz
tatás alapjául kell szolgálnia, újólag nem 
helyes s az adóbizottságot félrevezeti, mi
nek következmenyeül az állampolgár — 
aki azonkívül is az államnak ipara folytán 
hasznot hajt, —  érzékenyen megkárosodik.

De ami a megadóztatás magasságát 
illeti, a kistózsdés csak a legritkább eset
ben lesz igazságosan értékelve. P. o. egy 
dohánytözsdés 40.000 korona forgalmat 
er el, mellesleg mondva oly összeg ez, 
melyet a tőzsdések alig 10%-a ér el.

Ezen összeg 7% a nyereségre számítva,
2 800 kor.-t tesz ki. Számítsunk továbbá 
1200 kor.-t e nyereséghez a dohányeszkö
zök stb. bevételéből, úgy a végeredmény j 
4000 kor.-t tesz ki. Ezen összeg ellenében

leszámításba kell hozni: lakbérért 1000 
kor.-t, elárusitónő reszere 240 kor.-t, a bér
létért 400 kort, világítás es fűtésért 300 
kor. t, adóért 200 kor.-t összegezve 2140 
koronát. Hangsúlyozzuk, hogy ezen ered
mény nagyon előnyösnek nevezhető s kér
dezzük, hogy 1840 korona bevétel mellett, 
mely egy család fenntartásául szolgál, 
helyen van-e a 200 koronávali megadóz
tatás.

Meg fogják engedni, hogy ennek igy 
nem kellene lennie s hogy ily gyei be
veted egyáltalán nem bírja el a megadóz
tatást, de törvény végre is törvény es 
hiábavaló is lenne, mig a jelenlegi adó
rendszer létezik, ez ellen a megadóztatás 
ellen küzdeni.

Mindazonáltal úüy hisszük, hogy egy 
miniszteri rendelet által, mely a dohány- 
kistőzsdéseket a kereseti adókövetele- 
sek IV. osztályába helyezne, a bajon ala
pos módon lehetne előnyösen változtatni.

: Ez csak az igazságosság megnyilatkozása 
lenne, mely azáltal jönne létre, amennyi
ben a megadóztatás eme neménei teljesen 
kizártnak tekintheti), hogy a megadózott 
fél visszaélést követhet el, az elért ered
mény magasságának bevallását illetőleg 

I inkább köteles lévén minden egyes meg
keresett krajezárt bevallani, mely körül
mény küllőmben már a dolog természeté
ben rejlik s amely a kimutatások által 
teljesen be van bizonyítva.

A kistózsdés tudvalevőleg fogyasztása 
után 1, illetve 2, illetve 3 százalékot fizet. 
Ezen adónemnek, igaz ugyan, hogy .,ber- 
les“ a neve, de mindazonáltal nem más, 
mint adó, mely az eladott árú után lesz 
fizetve. Azon körülmény, hogy a bérlet a 
fogyasztás magassága szerint lesz fizetve, 
bizonyítja, hogy az tulajdonkepen egy adó
nem. Nekünk tehát a törvényes szempont 
e dolognál úgy tűnik fel, miként alapos 
változtatásra lenne szükségé. Hisz nincs 
egyetlenegy üzletág sem, melyre kettős 
megadóztatást vetnenek ki. egyetlen jöve
déki czikk sem, a dohány kivételevei. Es 
miért ep a dohánytermékeknél. Különös! 
Az állam az általa készített es kereskede
lembe hozott czikkekért 7 százalékot fizet 
a kistózsdéseknek, amely valóban nem 
magasabb százalék, minthogy a minden
napi munkán kívül egyéb lenne megfizetve 
általa. És e 7 százalékból bérletösszeg czim 
alatt keresetenek több mint felét újólag 
visszaveszi. így minden hivatalszolga job 
ban jön ki. Ez lakásátalányt kap, adót nem 
fizet, sót még ruhát is kap. Ily körülmé
nyek között, hogy haladhat az üzem any- 
nyira, mint például tíécsben, hol majd 
egy félszázad tartama alatt, sót még tovább 
is létezik egy kistőzsde, minek folytán ezek

tulajdonosai szakemberek, kik értik a 
czikket és az üzletet jól vezetik is.

Már évek óta szándékoznak a III. osz
tály kereseti adóját rendezni, de úgy hisz- 
szük. hogy ezzel nagyon kevés összefüg
gésben van a tőzsdések megadóztatása, 
annál is inkább, mert itt oly adóczikkről 
van szó, mely eladók utján lesz üzembe 
hozva. Ha egy szakma, ipar vagy keres
kedelem állami támogatást megérdemel az 
adókivetésnél, vagy teljes adószabadsá
got, úgy bizonynyal a dohánytözsdés az,

: hogy a lehető legminimálisabb adót fizesse. 
Úgy hisszuk, hogy ebben meg a hivatott 
körök is igazat adnak.

Vegyesek.
A postaláda. Ha már a nagytö/.sdé.^eknél 

szokássá vált a saját számlájukra való átvétele 
a póstaládáknál, mely szokáson módosítani, 
vagy egyáltalán megdonteni lehetetlennek Ját
szik, mégis úgy hisszük, hogy az annyira meg
károsított nagytőzsdéseknek bizonyos conces- 
siókat kellene megengedni, melyek alkalmasak 
lennének, a kárt kissebbé tenni. Egyáltalán nem 
látjuk be, hogy a m. kir. dohanyjövedék mit 
nyer azáltal, hogy p. o. a H. szivarok, melyek
ből igen könnyen 1500 darab lenne becsoma
golható egy lád.iban, miért lesznek 1000 dara- 
bonkint becsomagolva. Ez legföljebb a lada- 
kereskedőknek hozhat nyereséget, mely azáltal 
tö b ládát képes szállítani. A nagytözsdésnek 
azonban, lei a ládáknál 60 fillért veszít, any- 
nyiban támad kára, amennyiben igy 90 fillér 
vesztesége van, miután a 15.000 szivart tar-

(talrnazó ládacsomag, mely a dohunyintézöség- 
nek csak ugyanannyiba kerülne, mint most 
hogy 1000 csomagokat belé. a nagytözsdésnek 
megtakarításul szolgálna.

A  mi a szivarka- és dohány ládákat illeti, 
úgy többféle oly dohány és szivar van, amely 
koloszzális forgalmat ér el. Ezen ládák kettős 
tartalommal szintén sokban járulnának a kár 
kevesbitéséhez.

Felkérjük a in. kir. dohányintézŐséget, hogy 
a nagytőzsdések e számos óhaja és panasza 
végre mégis meghallgattassék és e ( tekintetben 
oly módosításokat bevezetnének, mely alkalmas 
lenne, a nagytőzsdés amúgy is gyér jövedel
mét legalább meg nem rövidíteni. Ismételjük, 
hogy ez igen könnyen jöhetne létre anélkül, 
hogy az államkincstárt megterhelnék.

Okm ánybólyegek- és váltóürlapok. Nagyon 
1 kevés dohánytőzsde van a fővárosban, ahol 

okmánybélyeg és űrlap az előíráshoz híven 
elegendő mennyiségben lenne raktáron. Gyak
ran zavarba jön emiatt a nagyközönség, ha ép 
okmánybélyegre van szüksége, miatta néhány 

i utczát végigházal, mig a kívánt bélyeget meg
kaphatja.

Oka ennek maga a bélyegraktár, azaz job
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bán mondva annak távolsága. Véleményünk 
szerint ennek a város központjában kellene 
lennie, hogy minden időben könnyen felkeres
hető legyen Fel nem foghatjuk, miként ezt 
már rég be nem látták, miután ismeretes, hogy 
e czikket, bevételének csekélysége miatt csak 
kevés tőzsdés tartja szívesen. Egyáltalán min
den kistözsdés örüme, ha elvonnák tőle az 
engedélyt, hogy okmánybélyeget tartson, mi
után legtöbb esetben csak gyér meneteld s 
a bélyegek föeladása egyes tőzsdés kezében 
van, kiknek tőzsdéjük nagyobb hivatalok köze
lében fekszik.

A 400 bélyegeladasi helyek között, mely a 
10 kerületekben van, alig van 50, kik az ok
mánybélyegen és váltóürlapokon evenkint több 
mint 100 Koronát keresnének így tehát érthető, 
hogy igen sokan abba fogják hagyni, körül
belül százszor évente az okmánybélyeg-raktárt 
felkeresni, mert az odautazás költsége és az 
elveszett félnapi idő az elért haszonnal termé
szetesen nem mérhető fel. Ez különben nem is 
kívánható, hogy egy tőzsdés félnapig eltávozzék 
üzleléböl, hogy néhány fillért megkeressen, 
vagy hogy valakit a vámházhoz küldjön, hogy 
okmánybélyeget hozzon, miután ez is pénzbe 
kerül. Másrészről azonban a közönségnek is 
ama kényelmet kellene nyújtani, hogy minde
nütt, akárhol is van, okmánybélyeget kapjon, 
vagy legalább is a főutakon. A mellék-utczák- 
ban egyáltalán nem is kellene eladni okmány
bélyeget, ha azokban nincs egy nyilvános hiva
tal. Ezáltal aztán a tözsdébeni eladás a főuta- 
ton jelentékenyen emelkedne, s mindenkinek 
érdemes lenne az okmánybélyeget a vámpalo
tából hoznia.

A  legegyszerűbb persze az lenne, vagy a 
bélyegraktar a főváros központjában elhelyezni, 
vagy pedig minden adóhivatalban annak egy 
fiókját létesíteni. Még egyszerűbbnek tűnik föl 
az általunk már évek előtt tett indítvány, hogy 
a főváros összes nagytözsdéseinek lenne átadva 
az okmánybélyeg és váltóiirlap eladása, a miáltal | 
a közönség kényelme egyes nagyobb tételek 
bevásárlásánál csak úgy mint a kistőzsdéseknél 
biztosítva lenne.

48.649 sz.
1901. VI.

Ajánlati hirdetmény
Közhírré tétetik, hogy a szempezi dohány 

nagyáruda betöltése czéljából versenytárgyalás
1902. évi január hó 21-én d. e. 9 órakor a 
pozsotiyi m. kir. pénzügyigazgatóság hivatalos 
helyiségében meg fog tartatni.

Az eddigi vállalkozó a dohánynagyáruda 
kezelését 2#50/.-nyi, a bélyeg és váltó űrlapok 
után pedig 1‘ °/»-nyi eladási díjban részesitte- 
tett a nagyáruda 1900. évi forgalma összesen 
137534 kor. 37 fill. tett ki, melyből a hozzá
utalt kis tőzsdékre 123458 kor. 66 fill., a saját 
üzletbeni kis árudára 10595 kor. 71 fill. és a 
bélyegjegyek, valamint a váltó űrlapok elárusi- 
tására 3480 kor. esik A dohányanyag beszer
zése a pozsonyi dohány gyárból a bélyeg és 
váltó űrlapok beszerzése a pozsonyi adóhivatal
nál eszközlendő. Egyben kijelentetik, hogy a 
fennálló szabályok értelmében az üres tartályok 
beváltása megszűnt és a nagyárus köteles ezen 
tartályokat a m. kir. dohánygyárból tulajdonába 
átvenni.

A vállalkozó köteles 10 napi szükségletnek 
megfelelő tartalék készletet beszerezni és érin
tetlen teljességben tartani, a nagy- és kisaru- 
dát Szempcz varosban élénk forgalmú helyen 
száraz és csinos bolti és raktári helyiségben el
különítve más üzlettől kezelni, azt személyesen 
vezetni és a fennálló szabályokban m jgjelölt 5 
rendbeli könyvet pontosan vezetni.

A kincstár a vállalkozónak meghatározott jö 
vedelmet nem biztosit, miért is az eladási dij 
felemelése iránt későbbi kérrvények tekintetbe 
nem vétetnek, sem pedig esetleges kárpótlási 
igények nem támaszthatók.

A  pályázók kötelesek az árlejtés előtt bánat
pénzül a forgalomnak megfelelő 1400 koronát 
azaz Egyezernégyszaz koronát vagy készpénz
ben, vagy biztosítékul elfogadható értékpapírok
ban letenni, vagy 1 koronás bélyeggel ellátott 
lepecsételt ajánlatukhoz csatolni és az ajánlatot 
az alábbi minta szeiinc szerkesztve és hatósági, 
erkölcsi és vagyoni bizonyítványokkal ellátva 
legkésőbb 1902 évi január hó 20-ik napján d. 
e 9 óráig a pénzügy igazgató-ág főnökénél be
nyújtani.

Később beadott, vagy a fenti kellékekkel el 
nem látóit, vagy határozatlanul szóló, vagy tá
virati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A  
kik szerződés kötésre nem képesek, vagy csőd 
alatt voltak, vagy kik jövedéki kihágás miatt 
elítéltettek, vagy az állam egyedárusági volt 
eladói, ha ily üzlettől mai elmozdittattak, a ver
senyzésből kizárvák.

A  vállalkozó köteles a nagyárudat a megha
tározott időben átvenni, ellenkező esetben ez a 
bánatpénz elvesztése mellett veszélyére és ká
rára újból betöltetik, a vállalkozó bánatpénze a 
rendes készlet beszerzéséig visszatartatik a többi 
pályázóknak a tárgyalás befejezése után vissza- 
adatik. Bővebb felvilágosítást a pozsonyi pénz- 
ügyigazgatóság kerületében lévő pénzügyőri biz
tosságok és szakaszok adnak.

Végre megjegyeztetik, hogy az alulírott péuz- 
ügyigazgatóság fentartja magának azon jogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választhas
son, miért is egyik ajánlat tevő sem támaszt
hat igényt azért, mert olcsóbb ajánlata el nem 
fogadtatott

M kir- pénzügyiga7galÓ8ág.

2|902.
Árlejtés.

A  szamosujvári kir. országos fegyintézet ré
szére az 1902-ik évre szükségeltető mintegy 
negyven métermazsa 1. minőségű frissen olvasz
tott disznózsír szállításának biztosítása végett 
1902. évi január hó 28-án délelőtt 11 órakor 
a fegyintézet hivatalos helyiségében Írásbeli zárt 
ajánlatok elfogadásával egybekötött nyilvános 
szóbeli árlejtést tartok.

A z árlejtésre való részvételre azzal hívom fel 
vállalkozni kívánókat, hogy az ajánlati értéknek 
megfelelő 5°/„-nyi bánatpénzt az árlejtés meg
kezdése előtt készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban kötelesek letenni s a mennyiben 
az igazgatóság előtl ismeretlenek, hatósági 
bizonylattal igazolni, hogy nagyobb vállalatokra 
képesek és szerződéskötésre jogosultak.

A  jelen kivonatos es a részletes feltéte
leknek is megfelelően szerkesztett, az ajánlat
tevő által szabályszerűen alairt, bánatpénzzel 
felszerelt és egy koronás bélyeggel ellátott, 
lepecsételve bérmentesen beterjesztett Írásbeli 
zárt ajánlatok boritékára ráirandó, hogy az 
..Ajánlatot*’ tarta'maz Ezen ajánlatok a szóbeli 
árlejtés megtörténte után nyilvánosán boulatnak 
fel, a kitűzött határidő után érkezettek figye
lembe nem vétetnek. Tartalmaznia kell továbbá 
a zárt ajánlatnak:

a) ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy ezen 
kivonatos és az intézet hivatalos helyiségében 
a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthető 
részletes szállítási feltételeket ismeri s magát 
azoknak mindenekben aláveti.

b) a szállítandó czikk egységi és ez alapon 
összárát koronaértékben számmal és betűvel 
olvashatóan Írva,

c) ajánlattevő nevét, lakását, polgári állását 
tisztán kiírva. Szamos-Ujvárt, 1902. január 2. 
Kir. orsz. íegyintézeti igazgatóság.
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Árlejtés
A  g> őri m. kir. pénzügyi igazgatóság részé

ről ezennel közhírré tétetik, hogy elhalálozás 
folytan üresedésbe jött fertő nezsideri dohány
nagyáruda kezelésének biztosítása végett írás
beli ajánlatok utján versenytárgyalás fog tar
tatni.

A  íertő-nezsideri dohánynagyáruda, melylyel 
a dohány, valamint a bélyeg és váltóürlapok 
kicsinybeni eladása is össze van kötve és mely 

, 103 kisárudát lát el készlettel, a dohánygyárt

mányokat a győri m. kir. dohányáruraktárból 
szerzi be készletét.

A dohánynagyarudának múlt 1900. évi for
galma: a) A  saját üzletében kicsinyben eladott 
burnót é-. dohánygyártmány 7260 korona, b) a 
hozzáutalt kisárusoknak kiszolgáltatott 158870 
korona, c) az eladott limitó dohány 3202 korona, 
összesen 169.332 korona, azaz egy.százhatvan - 
kilenczezerháromszázharminczkettö koronát tett 
ki, mely összeg után a volt dohánynagyárus 
ezideig 1 4% -os tőzsdijat élvezett.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit, ezeu 
okból a tözsdij felemelése iránt, esetleg be
érkező későbbi kérvények tekintetbe vétetni 
nem fognak. Vállalkozó köteles az eladási juta
lék után az ill. díjjegyzék 87 t. d) pontja alap
ján a járó fokozatos illetéket megfizetni.

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 8 napi tartalék készletet minden idő
ben é-intetlen állapotban tartani.

Versenyzők tartoznak bánatpénz lejében 5000  
koronában megállapitott állandó dohány készlet 
értékének 10%-át, azaz 500 koronát készpénz
ben. vagy a tőzsdén jegyzett értékpapírokban 
csatolni az alábbi minta szerint szerkesztendő 
1 koronás bélyeggel ellátandó lepecsételt aján
lathoz, vagy pedig ezen összeget valamely 
kincstári pénztárnál letenni és az erről szóló 
letéti nyugtát az emlitett ajánlathoz mellékelni. 
Olyan ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve 
nincsenek vagy más pályázók ajánlatára hivat
koznak. úgyszintén elkésve benyújtott, vagy 
utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. Távirati 
ajánlatok el nem fogadtatnak A versenytárgya
láson részt nem vehetnek, a kik a törvény 
értelmében szerződéskötésre nem képesek, vagy 
bűntény, csempészet, vagy másnemű jövedéki 
kihágások miatt ítéltettek, vagy az alul bizonyí
tékok hianya miatt felmentettek

Továbbá kizáratnak azon egyedurasági tár
gyak azon volt eladói, a kik az üzletből bünte
tésképen e mozdittattak

Ha ezen akadályok egyike, vagy másika csak 
a nagyáruda átadása után jutna a hatóság tudo
mására. a pénzügyi hatóságnak jogában áll az 
engedélyt azonnal megvonni, illetve a nagyáru
dát felmondani. A nagyáruda elnyerésére annak 
az ajánlattevőnek lehet kilátása, a ki a százalé
kokban kifejezendő legkisebb tőzsdijat igényli, 
határozottan kijelcntetik azonban, hogy az aján
latok közötti szabadválasztás jogát a kir. kincs
tár fenntartja.

Azon versenyzők bánatpénze, a kiknek aján
lata el nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése 
után vissza fog adatni, az elfogadott ajánlat 
bánatpénze pedig csak az érinlhetlen tartalék 
készlet beszerzése után fog visszaadatni.

Ha ajánlattevő a dohanynagyarudát az átvé
telre kitűzött időre át nem veszi, vagy később 
ajánl .tatól önként visszalép, bánatpénzét elveszti 
és a dohánynagyáruda kezelésének betöltése 
végett újabb árlejtés fog kiíratni.

Vállalkozó köteles a dohánynagyárudat fel
mondás eset n annak ujabbi betöltéséig ideigle
nesen vezetni.

Az írásbeli ajánlatok, melyekhez a pályázók 
nagykorúságát, magyar állampolgárságát íedd- 
hetlen előéletét és vagyoni állapotát igazoló 
hatósági bizonylatok csatolandók legkésőbb 
1902. évi február hó 10. napjának délelőtti 10 
órájáig a győri m, kir pénzügyigazgatóság 
főnökénél vagy helyettesénél személyesen, vagy 
a kir pénzügyigazgatósághoz czimezve posta 
utján benyújtandók.

A  c.zimlapon kitüntetendő ..Ajánlat a fertő- 
nezsideri m. kir, dohánynagyáruda átvételére14 
alant pedig a bánatpénznek mi módon történt 
letételének felismeréséül szembeötlőleg Írandó: 
, .Terhelve 500 koronáról szóló adóhivatali letéti 
nyugtával, vagy 500 korona bánatpénzzel, avagy 

korona értékű papírral.
A  további kezelési feltételek valamennyi 

pénzügyigazgatóságnál és pénzügyőri biztosság
nál betekinthetők.

Győrött 1901. évi deczember hó 2H-án.

M. kir. pénzügyigazgatóság.

SfitfCdszerkesztfi : Holtai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT. Die Einkommensteuer <lei Tabak-Kloinlrafikaaten. —  Vernmchtes.

Die Einkommensteuer dér Tabak-Kleintrafikanten.
lm Monate Február werden alljáhrlich 

die Listen dér Kleintrafikanten zusam- 
mengestellt, beziehungsweise die Aus- 
weise jener Einnahmen, welche jeder ein- 
zelne Trafikant im Laufe des Vorjahres 
erzielte.

Diese Listen dienen dér Besteuerung 
zűr Grundlage. Nachdem jedoch bekannt- 
lich die Besteuerung dér III. Kla?se, in 
welche. dér Betrieb eines jeglichen Ge- 
scháftes falit, flir drei Jahre giltig ist. 
entstehen durch diese Art dér Zusam- 
menstellung haufig und zumeist Irrthümer 
zum Nachtheile dér Bcsteuerten. Vorerst 
wollen wir daran erinnern, dass in erster 
Reihe von jenen Verschleissern die Rede 
ist, die ihr G< scháft neu begonnen habén. 
Hier ist die Bcstimmung auf Grundlage 
dér Verschleisslisten überhaupt eine Sache 
dér Unmöglichkeit. Nehmen wir an, dass 
Verschleisser A im Vorjahre sein Ge- 
schaft eröffnete, in dasselbe 5000 Kronen 
investirte, 20000 Kronen konsumirte, so 
ist dessen erzielter Konsum naturgemáss 
nicht höher als 15000 Kronen. Da jedoch 
dér Betrag als konsumirt berechnet wird, 
erleidet Verschleisser A natürlich cinen 
Schaden.

Bemer amiért sich bei den meisten 
Verschleissern dér Konsum von Jahr zu 
Jahr sehr erheblich. Ks braucht nicht 
geracje eine Konkurrenz-Trafik in die 
Náhe einer schon bestehenden Trafik er- 
richtet zu werden, um den Konsum ganz 
bedeutend zu verringern. Wir wollen 
dies versuchen zu beweisen. In dér Náhe 
irgend einer beliebigen Trafik wird ein 
Neubau aufgeführr. Hunderte von Tag- 
löhnern decken dórt ihren Bedarf an 
Tabak und Zigarren. L)er Bau ist voll- 
endet, dér Konsum in dér betreffenden 
Trafik sinkt. Dér Ausweis, welcher dér 
Besteuerung zűr Grundlage dienen soll, 
ist nicht richtig. Ein zweiter Fali. In dér 
Náhe einer Trafik befindet sich irgend 
ein stádtisches oder staatliches Ami, 
wodurch sich die Konsumtion von Tabak, 
Zigarren und Stempelmarken bedeutend 
hebt. Das Amt übersiedelt. dér Trafikant 
macht in Folge dessen clie náchsten ebei 
Jahre sehr schlechte Gescháfte. Dér Aus
weis, welcher dér Besteuerung zűr Grund
lage dienen soll, ist abermals nicht rich
tig, er íuhrt die Kommission, welche den 
Steuerzahler einschátzt, írre, in Folge 
dessen erleidet ein Staatsbürger, dér 
sich dem Staate durch sein Gewerbe 
ausserdem niitzlich macht, cinen nam- 
haften Schaden.

Aber auch was die Hflhe dér Besteue- 
rung anbelangt, wird dér Kleintrafikant 
nur sehr selten gerecht eingeschátzt. 
Hier ein Beispiel: Ein Tabakverschleisser 
erzielt einen Konsum von 40000 Kronen, 
nebenbei gesagt, ein Betrag, den kaum 
10 Prozent dér Verschleisser erzielen. 
Dieser Betrag ergibt einen Nutzen, zu 
7 Prozent gerechnet, von 2800 Kronen. 
Rechnen wir weitere 1200 Kronen zu

diesem Verdienste aus dem Ertrágnisse 
dér Rauchrequisiten u. s. w , resultiren 
4000 Kronen. Dieser Summe gegenüber 
muss in Abrechnung gebracht werden 
für Miethe 1000 Kronen, flir ein Laden- 
mádchen 240 Kronen, für Pacht 400 K., 
für Beleuchtung und Heizung 300 K., 
für Steuer 200 K., zusammen 2140 K. 
Dieses Resultat. wir bemerken dies aus- 
drücklich, ist ein sehr günstiges zu nen- 
nen und doch fragen wir, ob die Be
steuerung gerecht ist, ob bei einem P'in- 
kommen von 1840 Kronen, welche zűr 
Erhaltung einer Familie dient, eine Be
steuerung von 200 Kronen am Platze ist.

Mán wird zugeben, dass dies nicht dér 
Pali ist, dass dieses geringe Einkommen 
eine Besteuerung überhaupt gar nicht 
vertrágt, alléin Gesetz ist Gesetz und es 
wáre auch vergeblich. so lángé das ge- 
genwártige Steuergesetz existirt, gégén 
diese Besteuerung ankámpfen zu wollen.

Gleichwohl denken wir, dass durch 
eine ministerielle Verordnung, welche die 
Tabak- Kleinverschleisser in die IV. Klasse 
Erwerbsteuerpflichtigen rangiren wollte, 
dem Uebel gründlich abgeholfen werden 
könnte. Es wáre dies nur ein Akt dér 
Gerechtigkeit, welcher dadurch vollzogen 
würde, indem bei dieser Gattung Be
steuerung es vollstándig deklarirt er- 
scheint, dass dér Besteuerte keinen Miss- 
brauch bei Angabe dér Höhe seines 
Erwerbes zu machen im Standé ist, dass 
er vielmehr jeden erworbenen Heller ein- 
zubekennen verpflichtet ist, ein Umstand, 
dér übrigens, wie es die Natúr dér Sache 
mit sich bringt, schon durch die Aus- 
weise, welche vorliegen, vollstándig er- 
wiesen ist. Noch auf einen ganz beson- 
deren Umstand habén wir jedoch auf- 
merksam zu machen, ein Umstand, dér 
eigentlich zu dér p'rage anregt, ob mán 
für ein uud denselben Erwerb zweifach 
besteuert sein darf.

Dér Kleintrafikant bezahlt bekanntlich 
nach seinem Konsum 1, beziehungsweise 2, 
beziehungsweise 8 Prozent. Diese Steuer- 
gattung heisst allerdings ,.Pacht“ , alléin 
sie ist doch gleichwohl nichts anderes 
als eine Steuer, die für die verkaufte 
Waare geleistet wird, sonst wáre dér 
Betrag. wie bei jeder Pachtsumme. ein 
limitirter. Dér Umstand, wonach dér 
Pacht nach dem Konsum bezahlt wird, 
beweist. dass er eigentlich eine Steuer- 
gattung ist. lís scheint uns daher auch 
dér gesetzliche Standpunkt bei dieser 
Sache ein solcher zu sein. welcher dér 
Bemedur bedürfte. Gibt es doch keinen 
einzigen Gescháftszweig, wo eine dop- 
pelte Steuer ausgeworfen wird, keinen 
einzigen Monopolarlikel, mit Ausnahme 
des Tabakes. Und warum gerade bei 
den Tabakprodukten ? Sonderbar! Dér 
Staat bezahlt für den Vertrieb dér durch 
ihn erzeugten und in den Handel ge- 
brachten Ártikeln 7 Prozent den Klein
trafikanten, wahrlich kein solch hóhér 
Prozentsatz, dass dabei mehr als dér 
gewöhnliche Taglohn verdient würde.

Und von diesen 7 Prozent nimmt er dem 
Verschleisser unter dem Titel Pacht, 
Steuer, dann bei dér Hauszinssteuer 
mehr als die Hálfte seines Verdienstes 
weg. Da ist doch jeder Amtsdiener 
besser daran. Dieser erhált Wohnungs- 
gebühr, bezahlt keine Steuer. ja sogar 
die Kleider erhált er. Wo soll unter 
solchen Umstánden ein Verschleisserstand 
sich heranbilden, wie er zum Beispiel 
in Wien ist, wo durch ein halbes Jahr- 
hundert und lánger eine Kleintrafik be- 
steht, dérén Inhaber in Polge dessen 
geschulte Leute sind, die ihren Artikel 
verstehen und das Gescháft auch dem- 
gemáss betreiben.

Die Absicht, die Einkommensteuer 
III. Klasse zu regein, liegt seit Jahren 
vor, ailein wir denken, dass die Besteue
rung dér Trafikanten damit nur wenig 
im Zusammenhange gebracht werden 
kann, zumal hier von einem Steuerartikel 
die Hede ist, dér durch die Verschleisser 
in Vertrieb gesetzt wird. Verdient irgend 
eine Branche, irgend eine Industrie oder 
ein Handel eine staatliche Begünstigung 
bei Bemessung dér Steuer oder gar die 
Steuerfreiheit selbst, so verdient es 
sicherlich dér Tabak-Kleinverschleisser, 
dass er die möglichst minimalsten Steuern 
entrichte. Wir glauben, dass uns hierin 
selbst die berufenen Kreise recht gébén 
werden.

Vermischtes.
Stem pelm arken und W echeelblanquette. Nur

sehr wenige Tabak-Trafiken gibt es in dér 
Hauptstadt. wo Stempelmarken und YVechsel- 
blanquette gemáss Vorschrift in genügender 
Anzahl voihanden sind. Haufig geráth das Pub
likum dadurch in Y'erlegenheit, wenn es gerade 
eine Stempelmarke brauclit und einige Stras- 
sen abhausiren muss, bis das Gewünschte er
hált lich ist, Die Schuld hierin liegt an dem 
Stempelraagazine selbst. oder vielmehr in des
sen Páitfernung. Uuseres Erachtens nach müsste 
dasselbe im Mittclpunkte dér Hauptstadt Hegen, 
damit es zu jeder Zeit leicht aufgesucht wer
den kann. W ir begreifen nicht, dass mán dies 
nicht 5-chon lángst eingesel.cn hat, da es doch 
bekannt ist. dass dieser Artikel wegen dér Ge- 
ringlügigkeit seines Ertrágnisses nur von wcni- 
gen Verschleissern gerne gehalten wird lm 
Allgemeincn wáre jeder Kleinverschleisser froh, 
wenn ihm die I.izenz zum Verschleisse dér 
Stempelmarken entzogen würde, da in den 
meisten Falién nur ein geringer Absatz vor- 
handen ist und dér Hauptverschleiss dér Stem- 
pel in den Hánden cinzelner Verschleisser sich 
befindet, die in dér Náhe grüsserer Aemter den 
Verschleiss ausüben.

Von den 400 Stempelverschleissern, welche 
sich in den zehn Bezirken dér Hauptstadt be- 
finden, sind es kaum 50, die an den Stcmpel- 
marken und Wrechsclblanquetten mehr als 
100 Kronen jáhrlich verdienen. Fs ist daher 
begreiílich, dass es sehr Viele unterlassen circa 
100-mal im Jahre das Stempel-Magazin auf- 
usuchen. weil die Kosten de P'ahrt dahin und
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die verlorene Zeit eines halben Tages den er- 
zielten Nutzen natürlich nicht aufwiegen. Das 
kann Ubrigeus auch gar nicht verlangt werden, 
dass ein Verschleisser lur einen halben Tag  
sein Gescháft im Stiche lásst, um einige Heller 
zu verdienen, oder, dass er einen Botén ins 
Zollamt sendet, um die Stempelmarken zu 
holen, da auch dieser Kosten verursacht. An- 
derseits müsste aber dem Publikum die Be- 
quemlichkeit geboten werden, dass es überall, 
wo i s aich befiadet, Stempelmarken erhált, zu- 
mindest in den Hauptstrassen. Die Nebengas- 
sen bedüríten eben keina Verschleissstellen, 
wenn sich in diesen kein öffentliches Amt be- 
findet. Dadurch würde sich dér Verschleiss 
in den Trafikén dér Hauptstrassen bedeutend 
heben, und es würde sich auch fúr Jeden ver- 
lohnen, die Stempelmarken aus dem Zollamt 
zu holen.

Das Einfachste wáre íreilich, entweder das 
Stempel-Magazin ins Zentrum dér Hauptstadt 
zu verlegen, oder aber in jedem Steueramte 
eine Filiale desselben zu errichten. Noch ein- 
facher dünkt uns unser schon vor Jahren ge- 
machter Vorschlag, sámm lichen Grosstrafikan- 
ten dér Hauptstadt den Engros-Verschleiss dér 
Stempelmarken und Wechselblanquette zu iiber- 
tragen, wodurch die Bequemlichkeit des Publi- 
kums bei Einkáufen grösserer Posten, wie auch 
diejenige dér Verschleisser gefördert werden 
könnte.

Dje Packklsten- Wenn schon die Uebernahme 
dér Packkisten von Seite dér Grosstrníikanten 
für eigene Rechnung ein Usus geworden, dér 
unabánderlich zu sein scheint, so hatten wir 
doch gemeint, dass den so schwer geschadig- 
ten Grosstrafikanten anderseits gewisse Kon- 
zessionen dabei cingeráumt würden, welche ge- 
eignet wáren, den Schaden zu verringern. Wir 
sehen esdurchaus nicht ein, was die k. u.

Tabak-Regie dabei gewinnt, wenn z. B. die 
H-Zigarra, welche recht gut á 15000 gepackt 
werden könnte, in Kisten á 10000 gepackt 
wird. Es könnte dies höchstens ein Nutzen des 
Kistenfabrikanten sein, welcher dadurch mehr 
Kisten zu liefern vermag. Dem Grosstrafikan- 
ten jcdoch, dér an einer Kiste 00 Heller ver- 
liert, entsteht dadurch insoferne ein Schaden, 
als er numnehr 90 Heller verliert. nachdem 
die Packkiste á 15000, welche dór Tabak- 
Regie ebensoviel kostet, wie die zu 10000, 
ein Ersparniss herbeiführen würde. W as die 
Zigarrettenkisten und Tabakkisten anbelangt, 
so gibt es doch mehrere solcher Sortén Zigar- 
retten und Tabake, die einen riesig grossen 
Absatz finden. Diese Kisten mit dem doppelten 
Inhaltc verpackt würden ebenfalls viel zűr Ver- 
ringerung des Schadens beitragen.

Wir ersuchen die kon. ung. Tabak-Regie 
diesen zahlreichen Wünschen und Beschwerden 
dér Grosstrafikanten endlich doch einmal ein 
geneigtes Ohr zu schcnken und in dieser Be- 
ziehung solche Neuerungen einzuführen, welche 
geeignct sind den ohnehin geringen Verdienst 
dér Grosstrafikanten nicht zu schmalern. Wir 
widerholen, dass dies recht gut ohne eine Be- 
lastung des Staatsschatzes geschehen kann.

Die ungari8che Tabakmonopol V erw altung  im 
Jahre 1900. Die Zentraldirektion des ungari- 
schen Tabakmonopols veröfTentlicht die Statis- 
tik dér Verwaltungsergebnis.se des Jahres 1900, 
die wir in Folgendem zusammenfassen : In dem 
Berichtsjahre waren 74.263 Joch mit Tabak 
bebaut und würden 638.339 Mztr. Tabak um 
den Betrag von 23.743.389 k. e i n g e l ő s t .  Dér 
durchschnittliche Ertrag per Joch stellt sich auf 
870 Kilogr. im Geldwerthe von 319 k. Gégén 
das vorhergegangene Jahr ergibt sich ein Pro- 
duktionsplus von 208 Kilogr und ein Geldmehr- 
werth von 8G k per Joch. E i n g e f ü h r t  wur- 
den 77.682 Mztr. auslandisclie Tabakblfttter im 
Kostenbetrage von 18.230.489 k, ferner an T a

bak fabrikaten 328 Mztr. im Kostenbetrage von 
1,143.182 k. V e r a r b e i t e t  wurde an Rohraa- 
terial 221.483 Mztr., e r z e u g l  würden 39.808  
Kilogr. Schnupftabak 3,098.271 Kilogr. íeiner, 
14,771 929 Kilogr. ordinárer Rauchtabak und 
1,523.955.473 Stück Zigarren und Zigarretten. 
V e r k a u í t  würden 40 518 Kilogr. Schnupf
tabak 549.206,411 Packete Rauchtabak, 
( 5.260.655 Packete). 5,736 700 Regalitas,
20,050.800 Trabucos, 25,053 500 Britannica, 
87,957 100 Cuba-Portorico, 00,202.400 Porto- 
rico. 17,022.000 fcine Virginia 3,495.300 Bra- 
sil-Virginia, 224,245.500 gcmischte Auslánder 
und 43,235 594 Kurze. fnsgesammt würden 
492,295 444 Zigarren verkauft, hiebei ergibt sich 
ein Plus von 3,257.824 Stück gégén das Vorjahr. 
Zugenommen hat dei Konsuni von Trabucos 
Portoricos und gemischten Auslándern, dagegen 
hat dér Verbrauch von Britannicas. Cubas und 
Brasil- Virginias wesentlich abgcnoramen. Dér G e- 
sammlverkauí an Zigarretten belrúg 1 023554.413  
Stück und hat gégén das Vorjahr um 78,754.403  
zugenommen. Dér Gesammtvcrkauf an soge- 
nannten echten Havannazigarren betrug nicht 
mehr als 277.400 Stück und hat um 117 300  
Stück abgenommen. Dér Gesammtwerth des 
verkauften Quantums an Tabak und Zigarren 
bczifíert sich auf 92.802.010 k, wobei sich eine 
Steigerung von 598.185 k gégén das Vorjahr 
ergibt. An inlandischen Spezialitaten-Zigarren 
würden abgesetzt 10,830 005 H - 189 943) Stück au 
Spezialit.-Zigarretten 39.573.840 (-}-3 ,029 .890)  
Stück. Dér Werth an verkauften inlandischen 
Spezialitáten stellt sich auf 7,731.339 k. Von 
i chten auslándischen Spezialitatenzigarren wur- 
den 1,195.954 Stück, egyptischen Zigarretten 
13,330.050 (+ 3 .0 8 1 .9 5 0 )  Stück verkauft Dér 
Gesammtwerth sammtlicher verkaufter Tabak- 
fabrikate betrug 102.008.378 k ( + 7 3 5 .9 7 8  k). 
Ausgeführt würden : nach Bosnien und dér H ei- 
zegovina Tabakfabrikate im Werthe von 42.000  
k Durch die ungarische Tabakexport-Gesell- 
schaft würden nach dem Auslande ausgeführt 
0,323.349 Kilogramm. Die Gebahrwngsresultate 
des Tabakmonopols stellten sich wie folgt: Ein- 
nahmen 114,840.373 k. Ausgaben 52,828.034 k, 
so das sich ein Ueberschuss von 02,012.339 k 
ergibt.
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