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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenn i

Dr. Matolcsy Györg y
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Milyen feltételekkel kívánja az adományozás Áfa-mentességére irányul ó
kormányzati szándékot megvalósítani? ”

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért tő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr 2010 . június 8-án az Országgy űlésben napirend

előtti felszólalásban ismertette a kormány 29 pontból álló els ő gazdasági akciótervét .

Ezen akciótervben 10 . pontként az alábbi intézkedést fogalmazta meg:

„ tegyük újra Áfa-mentessé az adományozást ”

Egy adókötelezettség eltörlése a közvetlenül érintettek számára els ő látásra népszerű

intézkedésnek tűnhet, a módosítás hosszú távú fenntarthatósága, illető leg az intézkedé s

társadalmi elfogadása — a társadalom egészének érdekeit is figyelembe véve — a z

elmaradó adóbevételek pótlásának mikéntjétő l függ .

Az intézkedés hatására kieső adóbevételek pótlását, ennek módját és szükséges mértéké t

abban az esetben lehet meghatározni, ha az adószabályok változtatására vonatkoz ó

döntést kellően megalapozott hatáselemzés előzi meg, ami minimálisan a várható —

számszerűsíthető — költségvetési hatásokra kiterjed. Ennek birtokában lehet csak

meghatározni, hogy az intézkedés által kedvezményezett társadalmi csoportnál

Dr. Schmitt Pál
az Országgyűlés elnöke



megszűnő terheket a társadalom mely csoportja vállalja át, és az várhatóan milyen

tehernövekedéssel jár az adott esetben .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgy ű lésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alább i

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Hány – a módosítással érintett – adományozás valósul meg évenként ?

2. Mekkora ezek átlagos tárgyértéke?

3. Milyen ütemezéssel kívánja megvalósítani a kormány ezt az intézkedést ?

4. Mekkora bevételkieséssel számol a kormány ?

5. Mibő l kívánja a költségvetési bevételkiesést pótolni?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . június 21 .
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