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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012.

évi XXXVI . törvény 42 . § (8)' bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kíváno k

intézni a nemzetgazdasági miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójáho z

„Mennyi 1+1%-os adófelajánlást nyelt le 2010 óta az állam?” címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

2015 márciusában azzal a kérdéssel fordultam Önhöz, hogy tervez-e a Kormány a

jövőben bármit tenni annak érdekében, hogy az adóbevallási és/vagy személyi jövedelemad ó

(SZJA) befizetési kötelezettségüknek késedelmesen eleget tev ő adózók 1+1%-os felajánlása i

valamiképp mégis eljuthassanak a kedvezményezettekhez . A 2016-tól érvényes jogszabályo k

szerint ugyanis aki 200.000 forint feletti adótartozását akár csak egy nappal határid ő után

fizeti meg, elveszíti azt a lehetőséget, hogy rendelkezzen adójának az egyházak és a civi l

szervezetek számára felajánlható 1+1%-ról . Akkori véleményemet fenntartva ezt az eljárást

továbbra is aránytalanul súlyos büntetésnek tartom, amely nem a mulasztást elkövet ő felet,

hanem valójában a kedvezményezetteket, azaz a civileket és az egyházakat sújtja .

Tállai András államtitkár tavalyi válaszában arról tájékoztatott, hogy a Kormány ne m

tervez a fent részletezett eljáráson változtatni, konkrét adatkérésemre pedig mindehhez azt

tette hozzá, hogy „2014-ben összesen 3.348.712 darab érvényes rendelkező nyilatkozat kerül t

benyújtásra, amelyben összesen 12.511,9 millió Ft-ról rendelkeztek a magánszemélyek . Ezzel



szemben a 2014 . rendelkező évre vonatkozóan 29.996 magánszemély nem réndezte határidőre

személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét, és ezért a személyi jövedelemadó 1+ 1

százalékáról nem rendelkezhetett, ami 89,2 millió Ft összegű civil és 39,6 millió Ft összegű
egyházi rendelkezést jelent." Azaz ennyi pénzt nyelt le az állam az 1+1 %-os felajánlásokbó l

2014-ben .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Hány olyan adózó volt Magyarországon 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban ,

2014-ben és 2015-ben, aki megjelölte SZJA 1+1% kedvezményezettjeit, de

késedelmesen tett eleget személyi jövedelemadó-bevallási és/vagy befizetési

kötelezettségének?

- Mekkora volt ezekben az években az ezen adózók által felajánlott, de a fent

részletezett okok miatt az általuk megjelölt kedvezményezettekhez el nem jutott SZJA

1+1%-ok összege az egyházak és mekkora a civil szervezetek esetében ?

Várom érdemi válaszát .

Budapest, 2016 . május 31 .
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