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dr. Szili Katalin asszonynak, Érkezett : 2009 FEBR 0 2,

az Országgyű lés elnökének

	

Írásbeli kérdés

Helyben

A Házszabály 91 . §-a, valamint a 115. §-a alapján az alábbi írásbeli kérdést kívánom
benyújtani dr. Veres János pénzügyminiszter úrhoz

„Az adózás rendjéről szóló törvény, és az APEH vagyonosodási vizsgálataina k
alkotmányossági visszásságairól” címmel .

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr !

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, dr. Szabó Máté 2009 . január 8-án, az OBH
5321/2007 . számú jelentésében összegezte az APEH-nek az un . „vagyonosodási vizsgálatok”
során lefolytatott eljárásokkal kapcsolatos alkotmányossági visszásságok tapasztalatait . Az
elmúlt másfél év során több panasz érkezett az APEH-eljárások jogalapjával, jogszer űségével
kapcsolatban. A vizsgálat során az ombudsman 28 kérdést tett fel az adóhatóság elnökének, é s
kérdéseket intézett a KSH és a Bankszövetség elnökéhez is . A válaszokat, és a vizsgálat során
tett megállapításokat, intézkedéseket, javaslatokat egy közel 40 oldalas jelentésbe n
összegezte .

A jelentés áttanulmányozása után egyértelműen megállapítható, hogy az APEH tevékenységé t
szabályozó, az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (Art .) egyes rendelkezései, de
különösen az adóhatóság gyakorlata súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel . Az
állampolgári jogok országgyűlési biztosa az Obtv . 21 . §-ában foglalt rendelkezések alapján
intézkedései körében felszólította az APEH elnökét, hogy :

„— vizsgálja felül az adózói kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatási gyakorlatát;
— a megfelelő jogalap megteremtéséig függessze fel a vagyonosodási vizsgálatokat ;
— vizsgálja felül a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos gyakorlatának részleteit ;
— helyezze hatályon kívül a hatályos törvényi rendelkezéseken jelentősen túlterjeszkedő és az
Alkotmánybíróság 60/1992 . (XI. 17.) AB határozatában meghatározott követelményeknek
meg nem felelő Módszertani Útmutatóját” .

Az ombudsman az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993 . évi LIX. törvény
(Obtv .) 25 . §-a alapján javasolja továbbá a pénzügyminiszternek, hogy :

„— gondoskodjon arról, hogy amennyiben a vagyonosodási vizsgálatoktól nem kíván
jogpolitikailag eltekinteni, akkor az Art. ehhez megfelelő jogalapot biztosítson ;
—gondoskodjon arról, hogy a becslés alkalmazásának és indokainak közlésére indokol t
végzésben kerüljön sor még a becslés alkalmazása el őtt ;
— gondoskodjon az Art. iratmegőrzési kötelezettségre, valamint az elévülési időn túli
bizonyítási kötelezettségre vonatkozó szabályainak összhangba hozásáról ;
—gondoskodjon arról, hogy az Art, határozza meg az adóellen őrzések lefolytatásának objektí v
határidejét.”
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Az adóelkerülések megakadályozása és az adók lehető legteljesebb körű beszedése alapvető
fontosságú, azonban ezt az állampolgárok magánszféráját jelent ősen érintő feladatot kizárólag
jogállami keretek között és a jogszabályokat szigorúan betartva lehet elvégezni .

A jogállam alkotmányos működéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy az állam és az az t
képviselő hivatalok visszaéléseivel szemben az állampolgárok hatékony védelemben
részesülhessenek. E védelem egyik fontos pillére az állampolgári jogok országgyűlési
biztosának tevékenysége . A fejlett jogi kultúrával és a demokrácia működése során sok
évszázados hagyományokkal rendelkező országokban – konkrét törvényi kötelezettség híján
is – elképzelhetetlen, hogy az ombudsman intézkedéseit, javaslatait a végrehajtó hatalo m
bármely képviselője megkérdőjelezhetné, semmibe vehetné, Magyarországon ez az elvárhat ó
gyakorlat még nem alakult ki .

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr !

A fentiek alapján a Tisztelt Pénzügyminiszter Urtól a Házszabály 91 . §-ában foglaltak alapján
az alábbi kérdésekre várom írásbeli válaszát :

Milyen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az APEH a z
alkotmányellenesen folytatott vagyonosodási vizsgálatait – amelyeknek a száma 2007 -
ben is nagyon magas (15063 darab) volt – felfüggessze ?

Az alkotmányos alapokon nyugvó közteherviselés érdekében milyen intézkedést kívá n
tenni azokban az ügyekben, amelyekben az alkotmányellenes jogszabály és gyakorla t
alapján a vagyonosodási vizsgálatokat lefolytatták, és az ügyeket joger ősen elbírálták ?

Tervez-e, és ha igen, akkor milyen törvénymódosítás iránti javaslat előterjesztése
várható a kormánytól az ombudsman által felvetett tárgykörökben, így különösen a
vagyonosodási vizsgálatok jogalapjának tisztázása, az elévülési id őn túli bizonyítás i
kötelezettség Art .-vel való összhangba hozása, a Módszertani Útmutató hatályon kívül
helyezése, az elévülési időn túli iratmegőrzési kötelezettségének, és az objektív

ügyintézési határidő bevezetésének és betartásának?

Milyen jogszabály-módosítást lát szükségesnek a becslés közlésének jogbiztonságo t

nem sértő szabályozása kérdésében?

Milyen intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy az APEH a jogszabályoka t
betartva folytasson le becslésre vonatkozó eljárásokat, és elkerülje a jogszabályo k
figyelmen kívül hagyását, így többek között a készpénz-megtakarítások és az

ajándékozási szerződés illetékfizetés hiányára való hivatkozással történ ő el nem
fogadását bizonyítékként, vagy a bemutatóra szóló értékpapírok Ptk .-n alapuló

tulajdonjogának felülbírálatát ?

Mi az álláspontja a vagyonosodási vizsgálatok esetén az elévülési id őn túli bizonyítási

kötelezettség megszüntetésérő l?

Budapest, 2009 . február 2 .
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