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Írásbeli választ igényl ő kérdés
Dr. Kövér László
az Országgy űlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy űlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 .
(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánunk
benyújtani „Miért hagyja futni az adócsalókat a NAV?” címmel Varga Mihál y
nemzetgazdasági miniszterhez .
Tisztelt Miniszter Úr !
A Magyar Nemzet 2013 . november 20-i számában olvasható Torba Tamásnak, a 201 2
tavaszától 2013 áprilisáig működő

„Fórum az Alapvető

Élelmiszerek Áfájának

Csökkentéséért” tagjának egy hosszú írása („Áfacsalási botrány más szemszögb ől"), amely
azt állítja, hogy „a fórum egyes tagjainak alapos információi voltak az említet t
áruházláncokról, hogy forgalmaztak-e áfacsalásban érintett árut .” A fórum tagjai által végzet t
„előzetes adatgyűjtés, továbbá a helyszíni bejárás és egyéb források összegzése azt mutatta ,
hogy 2013 tavaszán 3, azaz három áruházlánc volt teljesen tiszta, ebb ől kettő külföldi, egy
hazai tulajdonú. Hat másik esetben folyamatos volt – és ma is az – az áfacsalásban érintet t
termékek forgalmazása .” A szerző szerint a megállapításaikról „a fórum tárgyalt a NA V
vezetőségével”, továbbá a NAV-nál a „bűnügyi terület minden lehetséges módo n
együttműködött a fórummal a csalások elleni küzdelemben .”

Miniszter Úr, a kérdéseink Önhöz a következ ők:
1. Tudott-e a NAV a szóban forgó áruházak érintettségéről az áfacsalások ügyében, mielőtt
arra a fórum felhívta volna a figyelmét? Ha nem tudott, akkor Ön szerint megfelel ően
működik-e a NAV ?
2. Hogyan lehetséges az, hogy bár a NAV 2013 tavaszán a fórumtól részletes tájékoztatás t
kapott az áfacsalásban részt vevő áruházláncokról, ezek a mai napig háboríthatatlanu l
folytatják törvénysértő ténykedésüket, hatalmas összegekt ől fosztva meg az állam i
költségvetést ?
3. A fórum megállapításai szerint mely áruházláncok vesznek részt az áfacsalásban? A cik k
szerint ugyanis ezt a NAV-nak tudnia kell, hiszen épp elég id ő állt rendelkezésére ahhoz,
hogy megvizsgálja a fórum állításainak helyességét . Mindezt Önnek is tudnia kell, hisze n
számunkra elképzelhetetlen, hogy egy ilyen jelent őségű ügyről a NAV vezetése ne
tájékoztatta volna a NAV felügyeletét ellátó tárcát.
4. A NAV bűnügyi területe csak akkor intézkedhet, ha erre felkérést kap a NAV illetéke s
vezetőitől. A cikk alapján arra lehet következtetni, hogy ez nem történt meg . Ez tényleg íg y
van-e, és ha igen, vajon mi ennek az oka ?

Tisztelettel várjuk válaszát.

Budapest, 2013 . november 25 .

