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Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke

k,>rk tet t

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a alapján kér-

dést kívánok feltenni

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter úrna k

„Mely — mögöttes — érdekek voltak fontosabbak a keresked ők és az adófizet ők érdekeinél a
pénztárgépek kötelező cseréjének elrendelése során? ”

címmel.

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért t ő le, mert e tárgykörben a Kormány tagjai

közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

A pénztárgépek adóhatósági bekötését célzó kötelez ő cseréjével kapcsolatban a Gazdasági Verseny -

hivatal (a továbbiakban : GVH) — sajtóértesülések szerint — hónapokkal el őre jelezte a minisztérium-

nak, hogy a pénztárgépek erő ltetetten gyors cseréje komoly többletköltségeket ró a vállalkozásokr a

és az adófizetőkre. A versenyhatóság állítólag javaslatokat is tett a kiadások csökkentése érdekében .

Ezzel összefüggésben Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogom-

mal élve az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alap-

ján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz:

1. Igaz-e, hogy a GVH előre jelezte Önöknek, hogy a pénztárgépek erő ltetetten gyors cseréj e

komoly többletköltségeket ró a vállalkozásokra és az adófizet őkre?

2. Mikor, milyen formában tett észrevételt, javaslatot a GVH a pénztárgépek kötelez ő cseréjével

összefüggésben?

3. Amennyiben volt ilyen javaslattétel, kérem, küldje meg részemre a javaslat dokumentációjá-

nak másolatát!



4. Amennyiben volt ilyen javaslattétel, miért nem vették azt figyelembe ?

5. Milyen mögöttes érdekek érvényesültek a pénztárgépek cseréjével kapcsolatos döntéshozatal

során, amelyek fontosabbak voltak az érintett keresked ők és valamennyi adófizető érdekei -

nél?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2013 . szeptember 9.

Dr. Józsa István
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