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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés elnökének

HELYBEN

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§-a, és a 118 . §-a alapján bejelentem, hogy írásbeli választ
igénylő kérdést kívánok feltenni Dr. Veres János Pénzügyminiszter Úrhoz :

„Milyen szigorúan ellenőrzi az APEH az albérleti díjakból származó
jövedelmeket?"

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Ma Magyarországon a cél, hogy biztonságban tudjuk a családot,

gyermekeink jövőjét - ezért fontos újra megteremteni a munka értékét,

helyreállítani a becsületét . Ennek érdekében harcot indított a kormány azok

érdekében, akiket nap mint nap kényszerítenek kötéltáncra mindenféle

védőháló nélkül ; harcot indított az emberek kiszolgáltatottságát kihasználó

fekete és szürke foglalkoztatás ellen .

Az Európai Bizottságnak benyújtott konveregenciaprogramnak

megfelelően jövőre a GDP 6,8 százaléka lehet az államháztartási hiány . Ilyen

mértékű gazdasági hiánynál, felmerül a kérdés, hogy milyen források

csorbítják meg nap, mint nap, évről-évre a gazdaságot, valamint milyen

pontokon lehet megfogni a bevételi oldalt .

Hivatala
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Az ingatlan átruházásából származó jövedelem után az adó mértéke

20%, amelyet az éves szja bevallásban kell megállapítani és a bevallás

benyújtására előírt határidőig kell megfizetni .

Nem kell bevallani az ingatlan átruházásából származó bevételt akkor, ha

abból jövedelem nem keletkezik, illetve adómentesség illeti a házassági

vagyonközösség megszüntetése következtében az ingatlannak a házastárs által

történő megváltásából származó jövedelem, a magánszeméllyel kötött tartási,

életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján átruházott ingatlanból származó

jövedelem .

Sok olyan ellenőrzés ismeretes mindenki számára a napi gyakorlat során,

melynek közvetlen, vagy közvetett célja, a fekete gazdaság kifehérítése, illetve

az állami háztartás bevételi oldalának növelése .

Kérdezem Tisztelt Miniszter Urati

•

	

Vizsgálja-e az APEH, hogy az ingatlan bérbeadásból származó be nem
fizetett adó mekkora hiányt eredményez?

•

	

Illetve, kívánja-e az ingatlan bérbeadásból származó kiesett
jövedelemforrásokat szigorúbb szabályozás alá vonni?

Budapest, 2006 . október 31 .
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