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Írásbeli választ igénylő kérdés

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 .

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Hogyan vizsgálta pontosan a kiemelt

adóalanyokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést

kívánok benyújtani Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

A nagy léptékű ÁFA csalások ügyét a kormány, úgy tűnik, szeretné eltussolni . Pedig egyre
több esetbe derül ki, hogy Horváth András felvetései igazak voltak, a csalások kiterjedtségé t
illetően, elég arra gondolni, hogy szakemberek szerint a cukor 80-90%-a ÁFA-csalással kerü l
a boltokba. De több más termék tekintetében is, kiemelve a számítástechnikai eszközök
piacát, feltételezhető az ÁFA csalások nagy volumene .

Az ügyben felállított vizsgálóbizottságot a Fidesz parlamenti frakciója valójába n
meghekkelte, valótlanságokra hivatkozva . Ugyanakkor mindannyiunk, különösen az általunk
képviselt állampolgárok érdeke, hogy az igazságra fény derüljön . Kiderüljön például, hogy az
adóhivatal valójában mit tett, s milyen mértékben és milyen eredménnyel ellen őrizte a kiemelt
adózókat.

Ezért kérem, válaszoljon a kővetkező kérdésekre:

1 . Hány esetben jutott el a központi ellen őrzés kiemelt adózókhoz 2010 . október 1 . és 2012 .
december 31 . között? Ezekben az esetekben hány alkalommal végezhették el a NAV Kiemelt
ügyek Igazgatóságának (KŐIG) szakemberei a kiemelt adóalany vizsgálatát? Hány esetbe n
vonták el a KŰIG-től a ezen vizsgálatok végzését? Ezen időszak alatt évekre bontva, hány



kőzpontosított ellenőrzéshez kapcsolódó vizsgálatot utasítottak el, és nem továbbították a

NAV elnökének elbírálásra?

2. 2013 . január 1-jén hány kiemelt adózó ellenőrzését telepítették a központtól a vidéki

igazgatóságokhoz, és ennek mi volt az oka? Ezeknél a cégeknél mennyi adómegállapítást tet t

2009 és 2012 között, évekre bontva, az APEH, illetve NAV Kiemelt Adózók Fő igazgatósága

(KAIG) és mennyit az átadás után a vidéki igazgatóságok?

3. A kiemelt adóalanyok ellenőrzése során 2007 és 2012 között, évekre bontva, az APEH,

illetve a NAV Kiemelt Adózók Főigazgatósága (KAIG) hány büntetőfeljelentést tett?

Mekkora volt ezekben az ügyekben az elkövetési érték? Mi lett a feljelentések eredménye ?

4. A kiemelt adóalanyoknál 2009 ., 2010., 2011 . és 2012. évre vonatkozóan mennyi átfogó,

illetve adónem-vizsgálat történt. Ezen belül hány esetben történt áfa adónemben megállapítás?

5. 2010-ig a kiemelt adózóknál három évente volt kötelez ő átfogó adóellenőrzést végezni .

Miért szüntették ezt meg 2011 . évtő l kezdve?

6. 2009 és 2013 kőzött, éves bontásban, az APEH, illetve a NAV kiemelt adóalanyi körben

hány adónem vizsgálatban végzett informatikai támogatásnyújtást, mentett le a helyszínen ,

adózónál elektronikus adatokat, nyilvántartásokat, könyvelési anyagokat az elvégzend ő
ellenőrzések segítésére? Ezen belül hány utólagos vizsgálatnál született adómegállapítás a

helyszínen lementett adatok elemzése alapján?

7. Egy-egy kiemelt adóalany ellenőrzésére hány revizori óra van rögzítve a NAV belső
informatikai rendszerében? Egy megyei igazgatóságon átlagosan hány revizori óra van

rögzítve a nem kiemelt adóalanyoknál? Kérem, mutassák ki ezt külön áfa adónemben é s

átfogó vizsgálatok esetében is. Kérném, hogy ellenőrzési típusonkénti bontásban is küldjék e l

a választ, kiemelten az utólagos ellenőrzések, azon belül a kiutalás előtti ellenőrzések, az

egyes adókötelezettségek teljesítéséről való ellenőrzés és az adatgy űjtésre irányuló ellenőrzés

tekintetében.



8. Kik és mikor döntöttek a KŐIG 2012 02 . 31-én történt megszűntetéséről? Megelőzte-e ezt
a döntést valamiféle hatástanulmány? Volt-e ebben a témában el őzetes egyeztetés? Ha igen,
akkor kik vettek abban részt? Az egyeztetésekben és a döntésben részt vett-e a Dr . Balog
Ádám, az NGM adóűgyi helyettes államtitkára, Dr. Csillag Dezsőné, a NAV ellenőrzési
terűletért felelős adószakmai ellenőrzési helyettese, Dr. Dávid Marianna, a NAV Központi
Hivatal Ellenőrzési főosztályának a vezetője, vagy szerepelt-e a döntéshozók, illetve a döntés-
előkészítők között Dr. Somos Katalin, a Kiemelt Adózók Főigazgatóságának a fő igazgatója,
illetve Dr. Vida Ildikó a NAV elnöke? A kormányzat részérő l résztvevője volt-e még valaki a
megszűntetési folyamatnak?

Pontos válaszait előre is köszönöm,

Budapest, 2014. január 22.
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