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Írásbeli választ iaénvlő kérdés

Dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .
(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Miért nem vizsgálja ki a kormány

alaposan a NAV-nál az ezermilliárdos csalási botrányt?” címmel írásbeli választ igényl ő
kérdést kívánok benyújtani Varga Mihály miniszter úrhoz .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Orbán-kormány az elmúlt 3 évben számtalan megszorító intézkedést tett: megemelte az

áfát, új adókat vezetett be, befagyasztva tartott vagy csökkentett egyes szociális ellátásokat, s

sorolhatnánk tovább . Ezen megszorító intézkedésektő l, de legalábbis jelentős részüktől el

lehetett volna tekinteni, ha a kormány jobb gazdaságpolitikát folytat, vagy akkor, ha a NA V

hatékonyabban szedi be az adókat .

Ha a jó gazdaságpolitika nem megy, akkor legalább a NAV-ot kellene a hatékonyabb

adóbeszedésre szorítani .

Lehetetlen elérni, hogy a feketegazdaság 0 százalékos arányúra csökkenjen, az viszont reáli s

cél, hogy legalább az adóhatóság ne működjék közre az adóelkerülésben . S ha mégis ennek

országgyűlési képviselő



gyanúja merül fől, akkor azt alapos vizsgálatban kell földeríteni . A szaktárca azonban –

miután Horváth András egykori adóellenőr a nyilvánosság előtt megfogalmazta azt a gyanút,

hogy a NAV egyes nagy adózóknál segíti az adóelkeriilést - egy hétvége alatt folytatott l e

vizsgálatot ezzel kapcsolatban. A következő kérdésekre kérek válaszokat a tisztelt miniszter

úrtól a hétvégén lefolytatott vizsgálattal kapcsolatban :

Megítélése szerint mennyire lehet alapos az a vizsgálat, amely egy hétvég e

alatt világít át egy 23 ezer fős szervezetet?

Hány ügyet ellenőriztek a vizsgálatkor?

Hány személy munkáját ellenőrizték a vizsgálatkor ?

Kik és hányan végezték el a vizsgálatot?

Milyen módszertan alapján végezték el a vizsgálatot?

Egyetlen apró hibát sem találtak a vizsgálat alatt ?

Maga az adóhatóság mennyi ideig vizsgál egy NAV méretű gazdálkodó

szervezetet, ha visszaélésre gyanakszik ?

Várom miniszter úr válaszát.

Budapest, 2013 . november 21 .

Scheiring Gábo r

országgyűlési képviselő
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