
országgyű lési képviselő

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kíváno k
benyújtani

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez

„Hogyan ellenőrzi a NAV a kiemelt adózókat?” címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Allami Számvevőszék NAV-ról szóló legutóbbi jelentése lesújtó képet adott a z
adóhatóságon belüli viszonyokról . A jelentésbő l egy olyan szervezet képe rajzolódik ki, aho l
a működés sok esetben nem felel meg a törvényeknek, hiányosak a belső szabályzatok, ezért a
különböző területi alegységek másként működnek, és gyengék a belső kontrollok . Mindezek a
megállapítások ellentétben álltak azon vizsgálatról szóló jelentéssel, amit Vida Ildikó vezetett .
A szervezeti hiányosságok lehetőséget adtak olyan visszaélésekre is, mint amire Hegedűs-
Deme Zsolt NAV, azóta megszüntetett, Kiemelt Ügyek Igazgatóságának a volt igazgatój a
számolt be tanúvallomásában. Az, hogy egy olyan büntetőjegyzőkönyv nem tudott kijutni az
adóhivatalból, melyben az adókülönbözet meghaladja 40 milliárd forintot, súlyosan sérti a
magyar adófizetők és a költségvetés érdekeit is .

Az ÁSZ felhívta a figyelmet arra is, hogy az adózásban betöltött meghatározó súlyu k
ellenére, a kiemelt adózóknál is hiányos volt a vonatkozó bels ő szabályozók kialakítása. Ezért
törvénytelenül több kiemelt adózó a központból a területileg illetékes hatósághoz került. A
NAV nem vezetett listát az ellenőrzési kötelezettségekről, sem a kötelez ően ellenőrizendő
kiemelt adózókról . Így fordulhatott elő, hogy voltak adózók, akiket egyáltalán nem
ellenőriztek, olyanok is el őfordultak, hogy tervezési hiányosság miatt nem jelöltek k i
ellenőrzésre kiemelt adózókat . Voltak olyan estek is, amikor ellenőrzésre kijelölték, de az
ellenőrzést nem folytatta le a NAV. Az adó fő igazgatóságok a kiemelt adózók ellenőrzésre
történő kiválasztását megalapozó kockázat elemzésére, ellen őrzésre történő kijelölésére belső
szabályozó eszközt nem készítettek .

Az Állami Számvevőszék által feltárt szervezeti kockázatok vezethettek az olyan ügyekhez ,
amelyek egyesével is súlyos költségvetési károkat okoznak, de rendszerszinten az egés z
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adóhatóság célszerű és hatékony működését kérdőjelezik meg. A kiemelt adózók
ellenőrzésével kapcsolatban az alábbi kérdésekkel fordulunk a Miniszter úrhoz :

1) Miként lehetséges az, hogy a Vida Ildikó által vezetett amerikai vállalato k
ellenőrzésével kapcsolatos önvizsgálat során az ellenőrzési anyagok átvizsgálásakor,
nem vette észre a NAV azt a kirívó 40 milliárdos ügyet, amelyr ől Hegedűs-Deme
Zsolt is beszámolt?

2) A NAV középfokú szervénél a főosztályvezető jogköre kiterjedt-e 2009-2011 .
években arra, hogy az Art . 88/A . § alapján a NAV Elnöke helyett központosítot t
ellenőrzésre irányuló kérelem elrendeléséről vagy elutasításáról döntsön ?

3) Tudomással bírt-e a Minisztérium 2013 . év előtt, hogy a NAV Elnöke helyett
főigazgató vagy főosztályvezető esetlegesen szabálytalanul és/vagy megalapozatlanul
döntött bizonyos központosított ellenőrzés elrendelésérő l vagy elutasításáról?

4) A NAV (APEH) országos szinten milyen átlagos százalékszint ű beszedési mutatókkal
rendelkezett a láncolatos áfa csalásos ügyekben megállapított teljes nett ó
adókülönbözetet érint ően 2007-2011 . években?

5) Milyen átlagos százalékszintű beszedési mutatószámok jellemezte a megszüntetet t
Kiemelt Ügyek Igazgatóságát a láncolatos áfa csalásos ügyekben megállapított teljes
nettó adókülönbözetet érintően 2007.-2011 . években ?

6) Egy 2014 .03 .31-én megjelent MTI közlemény szerint az adócsalással megállapítot t
adókülönbözeti feltárás hatékonysága a Kiemelt Ügyek Igazgatóságána k
megszüntetése után (a KÜIG 2009-2010 . adóhatósági számadatokat tekintve) a 100% -
os szintről 24,7%-ra, a láncolatos vizsgálatok mutatószámai alapján ez a hatékonysá g
16%-os szintre csökkent . A NAV számadatainak tükrében hogyan fordulhat el ő ilyen
drámai hatékonyságcsökkenés az adóhatóságnál?

7) Személy szerint ki felügyelte az el őző pontban részletezett folyamatot NAV-nál? K i
volt a felelős ezen területért a NAV-on belül, illetve a Minisztériumban ?

8) Az 2010-től kezdve a kormánnyal stratégiai partnerségben lévő vállalatoknál évent e
mennyi NAV ellenőrzés folyt? Ezen ellenőrzések során milyen megállapításo k
születtek?

9) Az Állami Számvev őszék a jelentésében kitért arra is, hogy a kiemelt adózók közül :

a) Hat adózót a 2009-2011 . években egyáltalán nem ellenőriztek.
b) Négy adózót tervezési hiányosság következtében a KAIG Ellen őrzési Főosztályai

nem választották ki ellenőrzésre.
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c) Két adózó esetében a KAIG Ellenőrzési Főosztály annak ellenére nem indította
meg az Art 90 . § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést, hogy ezen adózókat a 2011 . év
II . félévi ellenőrzési tervben ellen őrzésre kiválasztották.

Melyek voltak ezek az adózók ?

10) Elégedett-e a Minisztérium azzal, hogy az ellenőrzött áfa bevallások száma a KAIG -
nál végzett ellenőrzések száma a 2009 . évi 129 ellenőrzésről 86-ra 33,3%-kal
csökkent, a visszaigénylést tartalmazó bevallások számának 10,0%-os csökkenés e
mellett? Valamint miként értékeli azt az NGM, hogy négy év alatt az ellen őrzött
időszakban a visszaigénylést tartalmazó áfa bevallást benyújtó 1037 kiemelt adóz ó
közül csupán 405 kiemelt adózó (39,1%) bevallását ellen őrizték legalább egyszer?

11)Tervez-e átfogó vizsgálatot az NGM a NAV kiemelt adózókkal foglalkoz ó
részlegeinél?

12)Indult-e, vagy indulni fog-e fegyelmi vizsgálat Somos Katalin, Dávida Marianna é s
Rákosa Judit ellen? Felfüggesztésre kerülnek-e ezek az adóhatósági dolgozók ?

13)Meddig tart ki a minisztérium feltétlen bizalma Vida Ildikó iránt? Tervezi-e az NGM a
NAV átalakítását szervezeti, szakmai működési és személyi szinten ?

Az adóhivatalba vetett közbizalom erősítése minden adófizető érdeke. Az információk
visszatartása, és a kommunikációs trükközés súlyosan tudja rombolni, az egyébként i s
megrendült adófizetői bizalmat. Ezért reméljük, hogy válaszaival ezen bizalom
megerősítésére fog törekedni .

Pontos válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2015 . április 3 .

Tisztelettel :

c i er Alndrás\\

	

Dr. Szél Bernadett
LMP

	

LMP
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