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A K113122 . számú írásbeli kérdésre Varga Mihály Miniszter Úr nevében és megbízásából a z
alábbi választ adom .

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt dolgozójának a médiákban is megjelent nyilatkozatáva l
kapcsolatban — amint arról több alkalommal is tájékoztatást adtunk — azonnali belső
vizsgálatot rendeltem el . Tekintettel arra, hogy a Horváth András által előadottak csak
általánosságban megfogalmazott, minden konkrétumot nélkülöz ő vádak voltak, valamint ,
hogy sem a Nemzetgazdasági Minisztérium, sem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal el őtt nem
ismert az ügyészséghez benyújtott feljelentés tartalma, a vizsgálatot kizárólag a sajtóbó l
rendelkezésre álló információk alapján volt lehet őségünk lefolytatni . A vizsgálatot 8 fő
végezte el .

A fentiekbő l következően egyedi ügyek vizsgálatára nem kerülhetett sor, a kiemelt adózókka l
kapcsolatos állítások megalapozottságát csak az adóellenőrzések szabályszer űsége
tekintetében volt lehetőség megvizsgálni. Ennek eredményeként a 2013 . november 11-én
véget ért bels ő vizsgálat megállapította, hogy az előzetesen meghatározott
kockázatelemzési szempontok alapján a kiválasztott kiemelt adózók vonatkozásában az
adóellenőrzéseket minden esetben elrendelték, a belső vizsgálat során visszaélésre ,
jogszabálysértésre utaló körülmény nem merült fel .

A NAV ellenőrzési gyakorlatát tekintve kiemelendő , hogy az Állami Számvev őszék
rendszeresen vizsgálja a jogszabályok betartását az ellen őrzési eljárások során, valamin t
azt, hogy az adóhatóság a költségvetés érdekét szem el ő tt tartva jár-e el . Az ASZ —
egyébként nyilvános — jelentéseiben a vádakban szerepl ő cselekményekre nem történ t
utalás .

A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező 3000-es adózói kör esetében 4 .918 db
ellenőrzést folytatott le a NAV, vagyis 1,6 vizsgálat jutott egy nagy adózóra . A kiemelt adózó i
körben az ellen őrzöttségi arány ennél is magasabb, egy adózóra 2,1 vizsgálat jutott, amely
az országos átlagot messze meghaladó szintet képvisel, és amelyek döntő többsége
adóhiány megállapításával zárult . A NAV ellenőrzési kapacitásainak jelentős részét az Áfa
adónemben elkövetett visszaélések feltárására összpontosítja . Az ellenőrzések határidejét
az adózás rendjérő l szóló többször módosított 2003 . évi XCII. törvény részletese n
szabályozza, annak betartását az adóhivatal folyamatosan ellen ő rzi .

Budapest, 2013. december

Tisztelettel :

1051 BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTAFIÓK : 1369 BUDAPEST, PF .:481, TELEFON ; 795-1400


	page 1

