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írásbeli választ iaénvlS kérdés
országgyűlési képviselő

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az Országgyűlésről szóló törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
feltenni Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes Úrhoz:

„Ismételten kérdezem, mi a véleményük arról, hogy Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezet ője egy
Kajmán-szigeteki céget javasol, hogy a Kínai Népköztársaság és a Vietnámi Szocialist a

Köztársaság állampolgárainak kérelmét elbírálja?”
címmel .

Tisztelt Mmiszterelnők helyettes Úr!

Köszönettel megkaptam válaszát az Orbán Viktorhoz címzett — offshore cégekkel — kapcsolato s
írásbeli kérdésemre . Sajnálattal vettem tudomásul, hogy akik ezt a választ írták nem néztek utána
legalább az offshore cég jelentésének . Értem én, hogy a Kínai Népköztársaság és a Vietnám i
Szocialista Köztársaság állampolgárainak kérelmét elbíráló cég felfedte valódi tulajdonosait, de a
kérdésem nem erre vonatkozott . Megjegyzem, véleményem szerint az a minimum elvárás egy ilyen
jelentős ügyletet lebonyolító cég esetében, hogy ismert legyen a tulajdonosi köre . Azonban mint
tudjuk az offshore cégek egyik meghatározó ismérve, hogy a külföldön végzett tevékenységükb ől
származó jövedelmük adómentes vagy a bejegyzésük szerinti országban meghatározott adót vagy
valamilyen adónak megfelelő éves összeget kötelesek fizetni, ami az offshore cégek támadói szerint,
nem egyeztethető össze a tisztességes adófizető i magatartással . Megjegyezném, hogy írásbel i
kérdésem és kritikám az eljárási rendre vonatkozik, mellyel kellemetlen helyzetbe hozzák a pályáz ó
tulajdonosokat, cégeket is.

Ennek tudatában újra felteszem korábbi kérdéseimet :

Önök, akik az offshore cégek egyik legnagyobb támadójaként hirdetik magukat, mi t
szólnak a Gazdasági és informatikai bizottság döntéséhez ?
Mi a véleményük arról, hogy Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője egy Kajmán-szigeteki
céget javasol, hogy a Kínai Népköztársaság és a Vietnámi Szocialista Köztársaság
állampolgárainak kérelmét elbírálja?
Mit tudnak arról, hogy olyan hírek vannak, miszerint a Kínai Népköztársaság nem igazá n
örül ennek a történetnek?

Megtisztelő válaszát várva!

Budapest, 2013 . április 30 .
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