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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§., valamint a 115.§ bekezdései — az alábbi írásbeli kérdést intézem Dr. Oszkó
Péter miniszter úrhoz

„Eltitkolt, kimentett jövedelmek, off-shore vagyonok, és a hozzá kapcsolt magya r
várakozások teljesülésér ől”

címmel.

Tisztelt Miniszter úr !

Az alábbi, eredetileg 2010.02 .19-én benyújtott kérdést korábbi elképzeléseim szerint szóba n
kívántam volna feltenni, azonban a parlamenti ülésnapok hiányában erre már nem nyíl t
lehetőségem, így az alább megfogalmazott kérdésekre írásban várom válaszát .

Az adózatlan, külföldre menekített bevételek hazacsábítása nem példa nélküli, Európa szerte több
ország könyvelhetett el hasonló, sikeres projekteteket, melyeknek eredményeként — ahogy azt a
minap egy, a Financial Times-ban megjelent cikkből megtudhattuk — összesen „több, mint 500
milliárd dollárnyi vagyont transzferáltak haza az ügyfelek Európa offshore vagyonkezelési
központjaiból az elmúlt két év során” . Az egyik legeredményesebb ország ezen a téren Olaszország,
ahol a lehetőséget kihasználó vállalkozók százmilliárd dollárt utaltak haza .

Az off-shore cégekben parkoló vagyonok, illetve jövedelmek haza „csábítása” fontos, el őre mutató
célkitűzés. Nem véletlen, hogy a gazdasági válság elmélyülésével egy időben született meg a
törvényi szabályozás, melyhez, illetve melynek hatályba lépéséhez komoly várakozásokat fűzött a
kormány, és a jogalkotó. (A kormány akkoriban 50-100 milliárd forintos bevétellel kalkulált .)
Azonban sem ez a szabályozás, sem az ezt követ ő törvénymódosítás, illetve a további intézkedések
nem szolgálták - megítélésem szerint — kell ő hatékonysággal a kitűzött célt .



Varga Mihály (FIDESZ) képviselőtársam egy korábbi írásbeli kérdésére a pénzügyi tárca
vezetőjeként Ön által adott tájékoztatás szerint (2009 . október 28 .) az új, már 2008-as adóévbe n
alkalmazható szabályok kínálta lehetőséggel mindösszesen 24 magánszemély élt, és vallott be adót ,
csupán 2 millió forint összegben .

Ezért kérdezem a T . Miniszter úrtól :

1. Hogyan értékeli a korábbi jogszabály-módosítások eredményességét ?

2. Milyen konkrét bevételekkel számolhatott eddig a költségvetés a törvény többször i
módosításának köszönhetően?

3. Tervezi-e a Kormány, illetve az adóhatóság – tekintettel a korábbi gyakorlat eredménytelenségére ,
szakítva a megengedő, az illegalitásból visszacsábítani kívánó hozzáállással –, hogy az ügyészsége t
aktívan segíti a korábban jogsértő magatartást folytató vállalkozásokkal és magánszemélyekkel
szemben? Egyáltalán milyen eszközökkel kívánja felderíteni a költségvetést ől eltérített, eltűntetet t
jövedelmeket, vagy kikényszeríteni a rendszerváltás óta egyes becslések szerint több ezer milliárdo s
jövedelmek „hazatérését” .

4. Indokoltnak tart-e ezen a területen további jogszabály-módosítást? Készül-e ilyenre a kormány?

5. A közelmúltban értesülhettünk arról, hogy a német állam komoly befektetés árán jutott hozzá eg y
többségében magánszemélyek külföldi bankokban nyitott számláinak adatait tartalmaz ó
adathordozóhoz . A befektetés megtérüléséhez nem fér kétség, sajtóértesülések szerint több száz
millió euró bevétellel számolhat a német állam . Az adóelkerülés céljából külföldön tartott
bevételeket már most nagy mennyiségben utalják haza az ország állampolgárai az adóhatóság
büntetésének elkerülése céljából . Milyen lépéseket kíván megtenni a minisztérium annak
érdekében, hogy Magyarország is egy pontosabb képet alkothasson az off-shore cégekről ,
vagyonokról, illetve a pénzüket külföldön tartó magánszemélyekről?

6. Végezetül vannak-e a Kormánynak a 2010-es költségvetéssel összefüggésben konkré t
várakozásai az adóamnesztiával kapcsolatosan ?

Megtisztelő válaszát a fentieknek megfelelően írásban várom !
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Budapest, 2010. 02. 25 .
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