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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

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek

„ Milyen ellen őrzésekkel reagált az adóhatóság a szociális szövetkezet alapítási lázra?”
címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2013 évben robbanásszerűen megnőtt a szociális szövetkezet .alapítási kedv (a lendűlet azóta
is töretlen). Ennek egyik oka nyilvánvalóan az alternatív foglalkoztatási lehet őségek
kiaknázásának az igénye, másrészt viszont 2013-tól kezd ődően milliárdos nagyságrendű
források nyíltak meg szövetkezeti programok támogatására. Saját kutatásaink, illetőleg a
sajtóban is megjelent információk alapján ezeknek a szövetkezeteknek egy jelentős részét
csalárd célzattal - többek között uniós támogatások törvénysért ő módon történő megszerzése
vagy éppen költségvetési csalások elkövetése - érdekében hozták létre . Éppen ezért úgy
gondoljuk, közérdeklődésre tarthat számot az, hogy a magyar hatóságok mit tapasztaltak ezen
a területen, milyen eljárásokat és milyen eredménnyel folytattak le ezen gazdálkod ó
szervezetek vonatkozásában. Mindezek miatt a következő kérdésekre várunk választ Öntől :

1 . 2012. január 1-től kezdődően (éves bontásban) mennyi bevallások utólagos vizsgálatár a
irányuló adóellenőrzés indult szociális szövetkezeteket érintően? Az adatokat 2017. január-
március időszak vonatkozásában is kérjük megadni .
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2. 2012. január 1-től kezdődően (éves bontásban) mennyi egyes adókötelezettsége k
teljesítésére irányuló-, bizonylatok, nyilvántartások ellen őrzését célzó-, adatgyűjtésre irányuló
(ide nem értve az esetleges operatív ellenőrzéseket)-, valamint egyes gazdasági eseménye k
valódiságát vizsgálóellenőrzést indítottak szociális szövetkezetek vonatkozásában?
3. Az adóellenőrzések,, közül ,(éves bontásban) hány adóellenőrzés zárult megállapítással ,
azokban éves szinten ekkora adókülönbözetet, adóhiányt vagy esetlegesen jogosulatla n
visszaigénylést tártak fel ?

4. A hivatkozott körben lefolytatott adóellen őrzések milyen (vagy jellemzően milyen)
gazdasági tevékenységeket érintettek, s milyen gazdasági tevékenységek kőrében voltak
adómegállapítást megalapozó törvénysértések? Melyik régió, ill melyik megye érintett
leginkább a szociális szövetkezeti visszaélésekben ?
5. Mennyi, szociális szövetkezetek vonatkozásában indult adóellenőrzés van most
folyamatban?

6. A jelzett időszakban (2012 . január - 2017 .március) tett-e büntető feljelentést a NAV
szociális szövetkezetek jogsértéseivel kapcsolatban, ha igen mennyit (az adatokat éves
bontásban• kérjük megadni) és milyen b űncselekmények elkövetésének a gyanújával?
7. Szociális szövetkezetek tevékenységével kapcsolatban (akár általános érvény űen is) tett-e
bármiféle jelzést más hatóságok, ill . állami szervek felé a NAV, illetőleg kezdeményezett-e az
adóhatóság intézkedést vagy jogszabálymódosítást az ellen őrzési tevékenysége tapasztalata i
alapján?

8. A nyomozóhatóságtól érkezett visszajelzések alapján hány NAV-os feljelentés ügyében
volt vádemelés, illetőleg hány esetben értesítették a NAV-ot a nyomozás megszüntetéséről?
9. Tervezik-e a szociális szövetkezeti szektor átfogó jelleg ű hatósági vizsgálatát?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017. március 29 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy Ákos
országgyűlési képviselő

(LMP)
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