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Újra itt a nyár !

Végre vége az európai parlamenti választás
kampányának, a családokban visszatérhet a
nyugalom. Lassan vége a nyár első hónapjának és a
kánikula sem köszöntött még be. Eddig nem
beszélhetünk szakszervezeti uborka szezonról,
hiszen országos vita alakult ki a jelenleg hatályos,
és sok munkahelyünket érintő heti 36 óra
kérdéskörét szabályozó, a Munka törvénykönyvének
az ipari és kereskedelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló, 1/1990. számú IKM rendelet
hatályon kívüli helyezésével kapcsolatosan. Országos
és hetilapok cikkeznek szakszervezetünk
álláspontjáról, veszélyes munkahelyeken. Számunkra
egyértelmű: a rendelet nem szüntethető meg, amíg a
szakszervezetek nem kapnak garanciát a
munkavállalók számára, hogy az egészségre ártalmas
körülmények között, a rendeletben szabályzott
munkahelyeken dolgozók nem kapnak védelmet. A
bonyolult szociális partneri rendszerben jelenleg csak
a törvény lehet a biztosíték. Melyik munkavállaló
nem térne el egy „sima” megállapodástól ?
Az Uniós csatlakozás következtében azoknak a
nemzetközi tulajdonú vállalatoknak, amelyeknek
magyar leányvállalatai is vannak, és megfelelnek a
feltételeknek tagja lesz az adott vállalat európai
üzemi tanácsának. Ezért kérünk mindenkit aki
ebben a témában többet szeretne tudni írjon nekünk.
Augusztus utolsó hetében lesz Balatonszemesen az
Európai Üzemi Tanácsokról egy nemzetközi
szeminárium kizárólag fiatalok részére. Ez a
program része annak a pályázatnak, amelyet a
VDSZ spanyol, francia, olasz, német
szakszervezetekkel közösen készített és már lapunk
is többször tudósított.
Kellemes nyaralást kívánunk MINDENKINEK !

Ne morgolódj, mozgolódj

VDSZ Ifjúsági Tagozata

Reméljük kiadványunk elnyerte tetszésedet. Írd
meg véleményedet, hogy a következő jobb
legyen !

Vendégségben Szegeden

A VDSZ Ifjúsági Bizottsága működése óta keresi a
helyi szakszervezetekkel azokat a lehetőségeket,
amelyekkel a fiatalok integrálhatók a szakszervezeti
munkába.
Júliusban Pálvölgyi Richárd a Taurus
Teherabroncsgyár SZB tagja, a gumiipari ágazat
képviselője és Székely Tamás, az Ifjúsági Tagozat
vezetője Szegedre látogatott a német tulajdonú
Phoenix gumigyárak szakszervezetéhez.
A Vegyipari Dolgozókban már olvashattunk arról,
hogy itt tavasszal új szakszervezeti titkárt
választottak, aki a fiatal generációt is képviseli.
Radics Gábor szb. Titkár örömmel vette
látogatásunkat, hiszen éppen komoly feszültség
alakult ki a munkáltatóval szemben.
A tervünk az volt, hogy némi ismeretet adjunk a
VDSZ Ifjúsági Tagozatáról, de az élet mást hozott.
Szinte válságstáb alakult a helyzet megoldására,
ahol a munkáltató egyértelműen a munkavállalók
érdekei ellen cselekedett, a szakszervezet
megkérdezése nélkül.
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A szegedi példa jól mutatta, hogy igenis szükség
van a tagozat ilyen jellegű tevékenységére is. Ezért
elhatároztuk, hogy rendszeressé tesszük a VDSZ
teljes ágazatára a hasonló látogatásokat.

ESEMÉNYEK rovatunkba várjuk saját írásotokat,
hogy bemutathassuk egymásnak, milyen
rendezvények programok voltak, lesznek saját
házatok táján, hogy ezzel is ötleteket adjunk
másoknak. Ne féljetek megírni saját
tapasztalatotokat, mert ezzel is lehet
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Ismét SULINET Express

A MÁS-KOR-ban többször írtunk Olvasóink
kérésére, a SulinetExpress ről. Most a július
1-től érvényes alaklmazást ismertetjük.
Összefoglalónk bővebben a www.vdsz.hu
honlapunkon olvasható lesz.

Július 1-jétől a számítástechnikai eszköz
beszerzésére fordított kiadásnak 50%-ára
számolható el adókedvezmény. Ez azt jelenti, hogy
ha vásárolok egy nyomtatót ötvenezer forintért,
akkor ebből huszonötezer forintot „írhatok le”
adókedvezményként az összevont jövedelmem
adókötelezettségéből. Erre írták az újságok, hogy a
vásárlónak 50% önrészt kell vállalnia az adózott
jövedelméből, így – ha nincs felnőttképzési
kedvezménye is, akkor – 120.000 forint, vagy ennél
magasabb értékű számítástechnikai eszközvásárlás
esetén használható ki a 60.000 forintos
adókedvezmény. Tehát továbbra is megmaradt a
60.000 forintos felső korlát a felnőttképzés díjának
szja kedvezményére és a számítástechnikai eszköz
beszerzésére együttesen. Mivel a felnőttképzés
díjának adókedvezménye halasztható (lásd 36/A. §
2. bekezdés), ezért a hatvanezer forintos korlátnál
ilyen esetben ezzel is kalkulálnunk kell. Rendkívül
kedvező változás július 1-jétől, hogy a SULINET
kedvezmény minden magánszemélyre kiterjed,
akinek elszámolt összes jövedelme nem éri el a
4.000.000 forintot. Ez havi átlagban 333.333 forint
bruttó jövedelemhatárt jelenthet. Tehát nem kell
igazolások tömegét gyűjtögetnünk arról, hogy
pedagógusok, oktatók, hallgatók, szülők vagyunk,
hanem elég a számítástechnikai eszköz
forgalmazójától kapott igazolás a vásárlásunk
értékéről, mely a kedvezmény alapja.

Minden magánszemély igénybe veheti a
kedvezményt, aki dolgozik és jövedelme van. A
jövedelemhatár „bekorlátozását” rászorultsági
elvnek nevezik. Évi 3.400.000 forint összes
jövedelemig a teljes kedvezmény jár mindenkinek.
Ez egyenletes jövedelemeloszlást feltételezve havi
bruttó 283.333 forintos jövedelmet jelent. A 3,4
millió és 4 millió forintos jövedelemsávban
csökkenő mértékben vehető igénybe a kedvezmény,
melynek összege a 3,4 millió forint feletti
jövedelem 10%-át meghaladó rész.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kedvezmény
összegét, - vagyis a számítástechnikai eszköz
beszerzésére fordított kiadásunk 50%-át, -
csökkenteni kell a 3.400.000 forint feletti
jövedelem 10%-ával.
A fentiekben leírt módosítást tartalmazó 2004. évi
XXVII. törvényt a Magyar Közlöny 56. számában,
április 26-án hirdették ki. Az ezt követő 15. napig
megkötött lízing, részletvétel, vagy bérleti
szerződés alapján a személyi jövedelemadó
kedvezményt utoljára a 2006. évi adóból lehet
igénybe venni.

Tekintettel arra, hogy 2004-ben félévtől változott
meg a szabályozás, és a hatvanezer forintos korlátot
mindenképpen be kell tartani, a 2004. évi XXVII.
törvény 70. §-a („záró és átmeneti rendelkezések”)
tartalmazza az előírások tárgyévi alkalmazását
segítő szabályokat. Mivel ebben a naptári évben
előfordulhat, hogy valaki az első félévben is
vásárolt számítástechnikai eszközt, majd a második
félévben is, valamint van felnőttképzési díj alapján
elszámolható adókedvezménye is, így év végén az
adóbevallásának kitöltéséhez számításokat kell
elvégeznie a 70. §-ban leírtak szerint.
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Megjelenik
a Vegyipari Dolgozó rendszeres
mellékleteként

Terjeszti a VDSZ
tagszervezeteinek ifjúsági
aktivistái
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