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Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Természetbeni juttatásokról" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Veres János Pénzügyminiszterhez. A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Szeptember elsejétől néhány természetbeni juttatás után többet kell fizetni . Kérdéseim erre

vonatkoznak .

1 . Lehetnek-e olyan nem jól kereső - 80-100 ezer forint bruttó bért kereső - munkavállalók,

akiket hátrányosan érint a szeptember elsejétől bevezetésre kerülő jogszabály-módosítás?

2. Készült-e bármiféle háttértanulmány az APEH-nél, hogy milyen következményei lesznek

ennek az adóemelő lépésnek (hány embert érint, milyen összegben)?

3 . A Nemzeti Autópálya Rt. és az Állami Autókezelő Rt. között létrejövő tranzakció

keretében ÁFA visszaigénylést hajlandó-e a Pénzügyminisztérium még az idei évben

teljesíteni?

4. Lesz-e bármiféle személyi konzekvenciája annak, ha a pénzforgalmi vagy az

eredményszemléletű hiány nem az elfogadott költségvetési törvény szerint alakul?

Különösen annak fényében érdekes ez a kérdés, hogy az elmúlt két évben - amikor már a

teljes évért a mostani koalíciónak kellett a felelősséget vállalni -, az eredményszemléletű

hiány legalább 1,5 százalékkal tért el, volt magasabb, mint a költségvetés elfogadásakor .

Emiatt már két pénzügyminiszter távozott a kormányból .

5. Készült-e bármiféle számítás arra vonatkozóan, hogy mennyivel fogja növelni a

munkanélküliséget a természetbeni juttatás megemelése miatti pluszteher?



6. Támogathatónak vél-e olyan javaslatot, hogy a természetbeni juttatások tervezett emelése
helyett más területről szerezze meg a költségvetés a szükséges összeget? A kormányzati
kommunikáció talán kevesebből is kijönne, így elkerülhető volna a vállalkozásokat sújtó

adóemelés .
7 . Egyetért-e azzal a mostanra gyakorlattá váló eljárással, hogy év közben előre be nem

jelentett adó emelésekre kerül sor?
8. Ön szerint ezek az év közbeni adóemelő lépések a bizonytalanság ellen hatnak, vagy épp

fordítva, inkább növelik a bizonytalanságot, a kiszámíthatatlanságot?
9 . Elfogadja-e azt a megállapítást, hogy az utazás során korábban a munkaadó által teljes

mértékben finanszírozott utazási bérlet, szeptember elsejétől pluszterhet jelenthet a
munkaadó számára? Fennállhat-e a lehetősége annak, hogy a munkaadók az évközben

megemelt természetbeni juttatás miatt utazási kedvezményben nem részesítik

munkavállalójukat?

10 . Hogyan alakult a centralizációs ráta a polgári kormány utolsó teljes évében (2001), illetve

a Gyurcsány kormány utolsó évében (2004)?

Tisztelettel tárom kérdéseim tételes megválaszolását.

Budapest, 2005 . szeptember 1 .

Tisztelettel :
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Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

