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Az Országgyű lés

	 /2013. ( . . .) OGY határozata

az állami adóhatóság m űködésével kapcsolatban szükséges haladéktalan kormányzati
intézkedésekről

Az Országgy ű lés

a közpénzek védelme,

a költségvetés érdekeinek erősítése,

a gazdaság fehérítése ,

a jogszabálykövető , tudatos adófizetői magatartás ösztönzése é s

az állami intézmények, hatóságok — különös tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivata l
— törvényes működésébe vetett állampolgári bizalom növelése,

érdekében az alábbi határozatot hozza :

1. Az Orszaggyűlés megállapítja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban :
NAV) egy lemondott munkatársa olyan súlyú állításokat hozott nyilvánosságra, amelyek —
amennyiben valósnak bizonyulnak — rámutatnak arra, hogy a törvénytisztel ő magyar

adófizetőket és a költségvetést hibás jogalkalma7Ásból eredően jelentős károk érik.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a NAV egy lemondott munkatársa által nyilvánosságra

hozott állítások megalapozottságának és valóságtartalmának vizsgálata a kormányzat részéről

azonnali intézkedést igényel .

3. Az Országgyűlés az 1-2. pontokban foglaltakra tekintettel felkéri a Kormányt, hog y

a) haladéktalanul hozza nyilvánosságra a NAV munkáját érintő nyilatkozat miatt a
nemzetgazdasági miniszter által a 2013 . november 4-i héten elrendelt és egy hétvége alatt
lefolytatott azonnali vizsgálatról szóló jelentést, továbbá a vizsgálat lényeg i

megállapításairól, az elvégzett vizsgálat során alkalmazott módszerekr ől, eljárási

cselekményekrő l számoljon be az Országgyűlés költségvetési ügyekért felel ős bizottsága

előtt,

b) haladéktalanul vizsgálja meg a NAV Kiemelt Adózók Igazgatóságánál, illetv e

jogelődjénél feltárt esetleges törvénysértéseket, és az elvégzett törvényességi vizsgálato k

eredményét;

c) haladéktalanul vizsgálja meg a kiemelt adózókkal kapcsolatban alkalmazott adóhatóság i
gyakorlatot, a kiemelt adózók által befizetett adó mértékét, a feltárt esetleges adóhiány



mértékét, és végezze el a kiemelt adózókkal kapcsolatban alkalmazott adóhatósági
gyakorlat és a nem kiemelt adózó jogalanyokkal kapcsolatban alkalmazott adóhatósági
gyakorlat ősszehasonlítását;

d) haladéktalanul vizsgálja meg, hogy történt-e az adóhatóság munkájába egyed i
adóhatósági ügyekre kiterjedő beavatkozás az adóhatóságon kívüli személy vagy szervezet

– így különösen a kormány tagjai, kormányzati tisztvisel ők, országgyű lési képviselők –
részéről, illetve vizsgálja meg a NAV külső beavatkozási kísérletekkel szemben

alkalmazott eljárásrendjét, gyakorlatát ;

e) 2013 . december 16-ig nyújtson be jelentést az Országgyűlésnek az b)-d) pontokban

meghatározott intézkedések végrehajtásáról ,

f) 2013 . december 16-ig terjessze az Országgyűlés elé a d) pont szerinti jelentés alapján

szükségessé váló, a NAV működését, eljárásrendjét érintő szabályozási javaslatot.

4. Az Országgyűlés az 1-2. pontokban foglaltakra tekintettel felkéri a Legfőbb Ügyészt, hogy

személyesen is kísérje figyelemmel az 1 . pont szerinti állítások alapján tett feljelentése k
kivizsgálását, valamint az azok alapján esetlegesen induló büntet őeljárásokat, és – a
nyomozati érdekek sérelme nélkül — adjon rendszeres tájékoztatást az Országgy ű lés illetékes
bizottsága részére . A Legfőbb Ügyész az e pont szerinti tájékoztatási kötelezettségének els ő
alkalommal 2013 . december 16-ig, azt követően minden hónap 15 . napjáig tesz eleget.

5.Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .
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INDOKOLÁS

A NAV egy lemondott munkatársa egy 2013 . november 8-i sajtótájékoztatón arról beszélt ,

hogy nagyobb hazai cégek és multinacionális vállalatok több mint ezer milliárd forint

értékben csalnak adót, amihez kormányzati körök támogatásával az adóhatóság is asszisztál .

Az állítások megalapozottságának és valóságtartalmának vizsgálata – tekintettel azok súlyára ,

a magyar adófizetőket és a költségvetést érintő esetleges károkra, az állami intézmények

törvényes működésébe vetett társadalmi bizalomra gyakorolt hatására – miel őbbi kormányzati

intézkedést igényel .

A határozati javaslat alapján az Országgyűlés – a közpénzek védelme, a költségvetés

érdekeinek erősítése, a gazdaság fehérítése, a jogszabálykövető, tudatos adófizető i magatartás

ösztönzése és az állami intézmények, hatóságok törvényes működésébe vetett állampolgári

bizalom növelése érdekében – felkéri a Kormányt, hogy haladéktalanul és érdemben vizsgálja

meg az adócsalással és az adóhatóság szerepével kapcsolatos állítások megalapozottságát, a

vizsgálatáról készítsen jelentést az Országgy űlés részére, valamint tegyen javaslatot a z

adóhatóság működésével kapcsolatban esetlegesen szükségessé váló szabálymódosításokra.

Az Országgyű lés ugyanakkor felkéri arra is a Kormányt, hogy a hozza nyilvánosságra a NA V

két nap alatt történt átvilágításáról szóló jelentését .

Az országgy űlés felkéri továbbá a Legfőbb Űgyészt, hogy a NAV működésével kapcsolatos

állítások miatt tett feljelentések kivizsgálását, és az esetleges büntet őeljárásokat személyesen

és fokozott figyelemmel felügyelje, valamint – a nyomozati érdekek sérelme nélkül – adjon

rendszeres tájékoztatást az Országgyűlés illetékes bizottsága részére.

Budapest, 2013. november 21 .
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Országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűléselnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 24-27. §-a alapján mellékelten az
alábbi

országgy ű lési határozati javaslato t

nyújtjuk be a Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2013 . november 21 .
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