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VÁLASZOK
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találkozójához

A Gazdasági bizottság válaszai:

1. A bizottság milyen mértékben foglalkozik az adóelkerülés és adócsalás
által okozott problémákkal és a visszaszorításukra irányuló
jogszabályokkal?
A jogszabályok közül – a magyarországi törvényhozás alkotmányos keretei között
– a parlamenti bizottságok a törvényjavaslatokkal foglalkoznak. Az Országgyűlés
Gazdasági Bizottsága – mint feladat- és hatáskör szerint eljáró bizottság –
foglalkozik az adóelkerülés és az adócsalás által okozott problémákkal és az ezek
visszaszorítására irányuló jogszabálytervezetekkel, azokat megtárgyalja: a
bizottságnak mint testületnek és a tagjainak is lehetősége van módosító javaslatok
benyújtására, emellett a bizottság jogosult értékelni a képviselők által beadott
módosító javaslatokat. (továbbá: lásd 2. pont)

2. A bizottságnak van-e konzultatív szerepe, esetleg kap-e tájékoztatást a
kormánytól az adminisztratív ügyekkel, például az adószabályok
kialakításával kapcsolatban?
 A bizottság évente meghallgatja – többek között – az adópolitikáért felelős

minisztert (jelenleg a nemzetgazdasági minisztert), aki a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal felügyeletét is ellátja. A meghallgatás keretében a miniszter
beszámol az adóügyek terén végzett egyéves tevékenységéről, továbbá a
bizottság tagjai is intézhetnek hozzá kérdéseket ezen területre vonatkozóan.

 A bizottság a két miniszteri meghallgatás között is bármikor, bármilyen
témában kérhet tájékoztatást, így ezekről a kérdésekről is.

3. Milyen javaslatokat tárgyalt a bizottság az adóelkerülés visszaszorítása
kapcsán?

Az elmúlt években számos, az adóelkerülés visszaszorítása érdekében kidolgozott
intézkedés került bevezetésre. A bizottság többek között az alábbi intézkedéseket
tartalmazó törvényjavaslatokat tárgyalta meg:
 2014. évi LXXIV. törvény, 2015. évi I. törvény; Elektronikus Közúti

Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer
A bejelentési kötelezettség alá eső közúti fuvarozások 2015-től kizárólag
EKÁER-számmal végezhetők. A rendszer lehetővé teszi az árumozgások valós
idejének, illetve a szállítási útvonalak nyomon követését.

 2014. évi XIX. törvény; Foreign Account Tax Compliance Act
Automatikus adóügyi információcsere Magyarország és az Egyesült Államok
között, az Egyesült Államokban adózó, de külföldi országokban is számlát
vezető személyek adóelkerülésének megakadályozása érdekében.

 2013. évi XXXVII. törvény 20. § (2) bekezdés; az Európai Bizottság
tájékoztatása
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A magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztathatja az Európai Bizottságot
az olyan releváns információkról, amelyek az adócsalás és az adóelkerülés
elleni küzdelem érdekében az adómegállapítási jogsegély hatékonyságának
értékeléséhez szükségesek.

 2012. évi LXIX. törvény; Vállalkozások közötti készpénzforgalom
korlátozása
Bármilyen két vállalkozós között létrejött szerződésben havonta legfeljebb 1,5
millió forintos forgalom bonyolítható le készpénz formájában.

 2012. évi CCVIII. törvény, online pénztárgépek bevezetése
A pénztárgépekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása, továbbá az
általános forgalmi adó befizetésének ellenőrzése és hatékonyabb beszedése
érdekében a kereskedelemben bevezették a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
online kapcsolatban álló pénztárgépek kötelező használatát. (A jövőben ennek
alanyi körét – egyértelmű piacfehérítő hatására tekintettel – kiterjeszteni
tervezik: pl. taxisok, fodrászok, kozmetikusok.)

 2010. évi CXXIII. törvény, 2012. évi XLIX. törvény, 2013. évi CC.
törvény; fordított adózás
Az adócsalás és adóelkerülés visszaszorítása érdekében fordított adózás
előírása: pl. a szén-dioxid-kibocsátási kvóták értékesítésére; használt
akkumulátorok; gabonafélék és olajos magvak.

4. Megállapítható-e, hogy az országban működő multinacionális
vállalatok külföldre utalják az országban való működésükből
származó profitot?

A bizottságnak erre vonatkozóan nincsenek adatai.

A Vállalkozásfejlesztési bizottság válaszai:

1. A bizottság milyen mértékben foglalkozik az adóelkerülés és
adócsalás által okozott problémákkal és a visszaszorításukra
irányuló jogszabályokkal?

A bizottság feladatkörébe a vállalkozásfejlesztés és szabályozással kapcsolatos ügyek
tartoznak. Amennyiben az adóelkerüléssel, adócsalással összefüggő szabályozás
megváltoztatására irányuló törvényjavaslat érinti a vállalkozások működését a
bizottság megvitatja azt.

2. A bizottságnak van-e konzultatív szerepe, esetleg kap-e
tájékoztatást a kormánytól az adminisztratív ügyekkel, például az
adószabályok kialakításával kapcsolatban?

A bizottság külön tájékoztatást nem kap az említett ügyekkel kapcsolatban,
amennyiben a feladat- és hatáskörét érintő törvényjavaslatot terjesztenek az
Országgyűlés elé azt a bizottság is megvitatja.

3. Megállapítható-e, hogy az országban működő multinacionális
vállalatok külföldre utalják az országban való működésükből
származó profitot?
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A bizottság nem rendelkezik a kérdés megválaszolásához szükséges
információkkal.

4. Milyen javaslatokat tárgyalt a bizottság az adóelkerülés
visszaszorítása kapcsán?

A bizottság „Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló
(T/1705. sz.) törvényjavaslatot tárgyalta.

Lezárva: 2015. június 2.


