
£3rszz',,W~Iis KгivаUlа

Wоmún3 s-z^'^,Р~. £ ... I S1i ~

Ёгk~rс 2014 ^01 04.

Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 . évi
XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez .

„Értesült-e Ön а Kisvárdai Képviselő-testület tagjaként arról, hogy az Ö n
közreműködésével alapított cégek jelentős mértékű , behajthatatlan iparűzési adó

tartozást halmoztak fel? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Ön 2001 . és 2003. között számos azonos székhelyre bejegyzett gazdasági társasá g
létrehozásában működött közre ügyvédként. А Kisvárdán а Litkei illetve Gagarin utcákban
székhellyel rendelkező társaságok tulajdonosai а legtöbb esetben ukrán és orosz
állampolgárságú magánszemélyek voltak, ami mia tt а településen felhalmozott iparűzési adó
tartozásuk gyakorlatilag behajthatatlan volt .
Kérdezem, hogy kisvárdai képviselőként tudomással bírt-e arról, hogy az Ön
közreműködésével alapított cégek tartozást halmoztak fel?
Volt-e szó bármelyik testületi ülésen err ő l а problémáról ha igen, akkor Ön milyen álláspontot
képviselt, egyáltalán részt vett-e az ilyen – az Önérintettségét felvető napirend tárgyalásában ?

országgyűlési képviselő



Rendelkezik-e az NFM .olyan hiteles : információval vagy: felméréssel, amеiу megmutatja,
hogy
a) az offshore típusú. adóelkerülés ,
b) illetve а kisvárdaihoz .hasonló típusú adócsalás miatt mekkora kárt szenvedett a magyar
nemzetgazdasá& az elmúlt két évtizedben? Van-e bármilyen elképzelése a tárcának arról,
hogy hogyan kellene az ilyen visszaéléseket megszüntetni ?
Dolgozo tt-e ki а tárca bármilyen tervet arra, és ha igen milyet, hogy а fejlesztési források még
áttételesen . se juthassanak adóelkerülő , illetve offshore hátterű vállalkozásokhoz ?
Terveznek-e KEHI vizsgálatot az АРА csalásokhoz kapcsolódó NAV botrány ügyében?
Megtisztelő válaszát el őre is . köszönöm!

Budapest, 2014. július 4.
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