
17/07 2009 13 :06 FAX +36 1 374 2587

		

[001

ülés 1-1kvatal a

,,, :, : Ki,toksT I
2009 JúL 2 O.

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
MINISZTE R

lklatdsrám: Nf'GR, ?QfCvh' (20 09) Válasz a X/10135. szíárrttl trásbeti lróreY sre :
"A DQtoitfe áltat készített, az étlatnigszgatési
szabályozásból fakadó terhek vrrsgétatárál készült
dokumentációt ami a vállalkozások adminisztratív
terheinek csökkentésére irányul, mikor és ho l
tekinthető meg? "

Szatmary Kristóf űr
országgyű lési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban : NFGM)
2007 óta kiemelt feladaténak tekinti a vállalkozásokra háruló adrninisztrativ terhe k
csökkentését, amelyet az „Üzletre Hangolva” program keretében hirdetett meg .
Részben ennek a futó programnak az elemeit építette be a Kormány a
munkatervébe és az 105812008 (IX . 9.) számú „a piaci és a nem piaci szereplők
adminisztratív terheinek csökkentésére, valamint az eljárások egyszerűsítésére
és gyorsítására irányuló kormányzati prograrnrói” című kormányhatározatba .
Magyarország ezen program részeként összhangban az Európai Unió
törekvéseivel -- célul tűzte ki, hogy 2012-re 25%-kal csökkentse a vállalkozások
adminisztratív terheit_ Az állapotfelmérés mielőbbi megvalósulása érdekében az
NFGM 2008. július 28-án nyílt, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított .

Tisztelt Képviselő Úri

A feihtvásra a „Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt .”, valamint a „KPMG
Tanácsadó Kft . és az IFUA Horváth & Partners Kft .” jelentkezett. Az ajánlatokat
független, szakértői bizottság bírálta el, 70%-ban a tartalmat, 30%-ban az ára t
figyelembe véve. Szerződéskötésre a Cletoitte Zrt-vet 2008. november 4-én került
sor. A szerződés tárgya egy áttekintő vizsgálat elkészítése volt a jog i
szabalyozásbót fakadó vállalkozói adminisztratív terhek teljes ~córet ől .
Ez kiegészült — egyes adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatosan —
részletes felmérések elvégzésével az Európai Bizottság által Is ajánlot t
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ún. Standard Cost Model alapulvételével . Az Európai Bizottság és egyes, az
adminisztratív terhek csökkentésében élen járó országok rendszerese n
készítenek ilyen jellegű méréseket. A bürokrácia csökkentésére irányuld stratégi a
és a valóban mérhető eredmények elérését lehetővé tevő évekre lebontott
intézkedési terv ennek alapján készíthető el_

A munka során a Ueloitte Zrt, 4800 céget keresett meg k őzvetlenüt kérdőíven és
telefonos megkeresés formájában, valamint 45 céggel személyes mélyinterjúkat
készített . A munka során beazonosításra került 59 jogszabályból ered ően
633 adatszolgáltatási kötelezettség, amely a terhek mintegy 80%-át jelentik.
Ebből gyakoriság, komplexitás és a vállalatokra gyakorolt hatás alapján
kiválasztásra került a 1 52 legsúlyosabbnak ítélt teher, amelyek még mindig a
terhek 76%-át jelentik. A vállalkozások bürokratikus terheinek jelentős részét
képezik az adóadminJsztráciaval összefüggő eljárások, amelyek lehetőség
szerinti egyszerűsítése a Pénzügyminisztérium feladata. Ugyanakkor a program
végrehajtásában az egyes tárcák is aktívan részt vesznek a maguk területén
jelentkező bürokratikus terhek csökkentése érdekében .

Tisztelt Képviselő Úr!

A szerződéssel kapcsolatban 2009. május 18-án az NFGM módosítással élt,
tekintettel arra, hogy a részletes mérési eredmények véglegesítéséhe z
szükséges az egyes államigazgatási szervek részéről megadandó adatok

elsősorban a máshonnan nem beszerezhető , az egyes adatszolgáltatási
kötelezettséggel é! intett vállalkozói kör nagyságára, illetve az fagyszámokra
vonatkozó információk — a tervezett határidőn túli beérkezése volt várható.
A módosítás igy a feleken kívüli projektszereplők késedelmének tudható be .
A szerződésszerü teljesetést az NFGM 2009 . június 8-án fogadta el.

Tisztelt Képviselő Úr!

A tanulmány felhasználásával készült döntéselőkészítő anyag első körös
egyeztetése jelenleg folyamatban van, annak tapasztalatait összegezve
előterjesztés készül a Kormánykabinet részére . Amennyiben igenyű , úgy
kollégáim részletesen bemutatják Önnek a munka folyamatát, az elkészült
tanulmányt és az abból várható következő lépéseket. Kérem, hogy ennek
érdekében a miniszter®nfgm.gov.hu e-maii címen egyeztessen kollégáimmal .
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