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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Milyen változások várhatóak az adórendszerben 2020-ban?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A magyar gazdaság növekedése a megjelent statisztikai adatok szerint az öt százalékos szint körül
mozog. Ezt a bővülést  a gazdaság tényleges növekedési képessége teremti meg, nem úgy, mint
korábban,  a  szocialista  kormányok  idején,  mikor  a  csupán  átmeneti  eredmények  is  komoly
nemzetközi eladósodáson alapultak.

Gyorsulva nőnek a bérek, az infláció alacsony szinten van, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés
pedig a jövőre nézve lehetőséget teremt a stabil és kiszámítható tervezéshez, aminek következtében
a jövő évi költségvetés minden eddiginél több családtámogatási kiadást tesz lehetővé.

A  FIDESZ-KDNP  kormányzat  2010-ben  egyértelműen  kinyilvánította,  hogy  adópolitikájának
fókuszában az adócsökkentés, az adóegyszerűsítés és a versenyképes adórendszer áll. Az elmúlt 9
és  fél  évben erről  számtalan  intézkedés  tanúskodik,  ilyen  többek  között  a  2011-ben bevezetett
egykulcsos személyi jövedelemadó, amely a kezdeti 16%-ról 2016. január 1-től 15%-ra csökkent,
vagy a társasági adó 2017-es 9%-ra való csökkentése.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kereszténydemokrata  Néppárt  képviselőcsoportja  minden olyan intézkedést  támogat,  amely a
magyar emberek, illetve a magyarországi kisvállalkozások helyzetét segíti, őket erősíti. A KDNP
képviselőcsoportja elismerését fejezi ki az eredményekért és bízik abban, hogy továbbra is a fent
említett célok mentén dolgozik a kormányzat.

A parlament elé benyújtott adótörvény módosítási javaslat követi a megkezdett irányt és a gazdaság
fehérítése  érdekében  tervezett  újabb  intézkedések  is  kiolvashatóak  a  javaslatból.  Ha  az



Országgyűlés  elfogadja  a  törvényjavaslatot,  a  költségvetés  további  bevétel-növekedéssel,  a
tisztességes adófizetők pedig tiszta piaci versennyel számolhatnak.

Tisztelt Miniszter Úr!

Természetesen számos további intézkedést is  tartalmaz a benyújtott  törvényjavaslat,  éppen ezért
kérdezem tisztelt Miniszter Urat:

- Milyen változások várhatóak az adórendszerben 2020-ban? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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