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Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Mikor hagynak fel a vagyonosodási vizsgálatokkal?” címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Veres János pénzügyminiszter úrhoz . A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Magyarországon 2004 óta az adózói jogok csorbítása folyik. Ezt tetézi a 2007 . január 1-től
kiélesített vagyonosodási vizsgálati hadjárat, amelyr ől a legjobb esetben is csak azt tudom
mondani, hogy elfogultságokkal, diszkriminációval terhelt .

Ma Magyarországon annyira kiszámíthatatlan az adóhatóság m űködése a vagyonosodási
vizsgálatok kapcsán, és olyan irreális követelményeket támasztanak a kiszemeltekke l
szemben, hogy az, aki nem követett el jogsértést, annak is görcsbe rándul a gyomra, és azon
gondolkodik A vagy B tervet válassza. A terv: ' bőröndbe' fekteti a legálisan szerzett pénzét ,
és külföldre menekíti, vagy a B terv: összeszedi bátorságát, és szembeszáll, vitatkozik a z
adóhatósággal .

Tisztelt Miniszter Úr !

Készítettek Önök számítást arra vonatkozóan, hogy a vállalkozások értelmetlen zaklatás a
miatt hány milliárd forint vándorolt ki az országból off-shore cégeken keresztül ?

Nem gondolja, hogy a vagyonosodási vizsgálat szükségességét egyre jobban aláássa az a tény ,
hogy az APEH-hez beérkezett fellebbezések során, az adóhatóság 49 százalékba n
megváltoztatja az els ő fokon meghozott határozatát? A bíróság elé került ügyekben is hasonló
a helyzet . A megtámadott határozatok 29 százalékéban a bíróság az adózónak ad igazat .

Egyre több az elbénázott vagyonosodási vizsgálat, és egyre több botrányos, korrupciógyanú s
ügy lát napvilágot . APEH –osztályvezetőt kétmillió forint kenőpénz átvételekor értek tetten,
egy másik pécsi ügyben, amelyben már ítélet is született, APEH – ügyintéz ő ingatlan
illetékével kapcsolatosan kért kenőpénzt .
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Tisztelt Miniszter Úr !

„Az APEH egy éves tevékenysége” címmel ez év februárjában írásbeli kérdést intézte m
Önhöz. A kérdésemre adott válaszában Ön több adatot is felsorolt, amelyekkel bizonyítan i
kívánta a vagyonosodási vizsgálatok sikerességét .

Mostanra világos számomra, hogy nem sikeresek a vagyonosodási vizsgálatok . Az APEH
létszámát 2007. január 1-től kétezer fővel növelték, irreálisan magas számú vizsgálatok
lefolytatását tűzték ki célul, és egyre több a nyertes adózó . Megéri ez a magyar államnak?
Nekem erről az egészről egy közmondás jut az eszembe : „Többe kerül a leves, mint a hús” .

Tisztelt Miniszter Úr !

Kérem, válaszoljon a következ ő kérdésekre .

1. Mennyibe kerül az APEH-nek ez a számtalan, és egyre sikertelenebb vagyonosodás i
vizsgálat?

2. Kiszámolták már Önök, hogy az adózás elől külföldre ' utazó' pénz, mennyivel
kurtítja az állami bevételt?

3. Mikor látják be, hogy nem meghurcolni, kizsigerelni kellene az adózókat, hane m
olyan kormányra lenne szükség, amely adózó- és vállalkozó barát ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2008 . december 19 .

Szatmáry Kristó f
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