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Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7, cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Varga Mihály ,
nemzetgazdasági miniszterhez ,

» Hajlandó-e a NAV változtatni az őstermelők illetékmentességét elismerő
szakmailag hibás gyakorlatán? "

címmel,

amelyre a választ írásban kérem,

Tisztelt Miniszter Úr!

Több földet vásárló őstermelő keresett meg, hogy az illeték kedvezményüket a NAV elvonta, és mé g
illeték bírságot is kiszabott rájuk .
A döntést azzal indokolta, hogy az őstermelők ugyan rendelkeznek érvényes igazolvánnyal, de ne m
minden évben váltottak értékesítést igazoló betétlapot .
A szerintem hibás döntést az okozza . hogy a NAV az östermelöknél az önálló mezőgazdaság i
tevékenység végzésének kizárólag azt tekinti, ha a termel ő értékesítési betétlapot is vált az érvénye s
őstermelő i igazolvány mellé .
Ez abban az esetben, ha rét, vagy legel ő területet érint a dolog teljesen életszerű tlen, ugyanis a legel ő
hasznosítás akkor is megfelel az Uniós szabályoknak, ha kultúr állapotban tartják, de ez ne m
feltételezi, hogy ebbő l értékesítési bevétel is származik .
Az sem világos, hogy az igazgatási szervek adatbázisait miért nem hangolják össze, ugyanis a z
érintettek mindannyian megkapták a területalapú támogatást, azaz az Uniós rendszer saját
használatnak tekintette azt, amit a NAV nem fogadott el mez őgazdasági tevékenységnek .
Tisztelt Miniszter úr !
Hajlandó-e a NAV ezen a hibás gyakorlaton változtatni ?
Hajlandó-e az így kiszabott illetéket visszamen ő legesen visszatéríteni?
Tisztelettel kérem, hogy a választ részemre csak elektronikus úton továbbítsák ,
papírformátumra nem tartok igényt .
Válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2018. február 12 .
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