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Az ügy lényege: 

Az I. r. vádlott 2009 májusa és 2012 októbere között élősertést és bőrös félser-
tést értékesített a K. H. Húsipari Zrt. részére oly módon, hogy az értékesítésekre
három különböző cég nevében került sor. 2009 májusa és 2010 januárja között
az I. r. vádlott sógora mint egyéni vállalkozó meghatalmazást adott a vádlottnak
arra, hogy az egyéni vállalkozással kapcsolatos minden ügyben eljárhasson. E
meghatalmazás révén a vádlott a sógora tudta nélkül, az ő nevében egyéni vál-
lalkozói tevékenységet folytatott, az Európai Unió tagállamaiból  – főleg a Szlo-
vák Köztársaságból – nettó áron élősertést és bőrös félsertést vásárolt, melye-
ket a K. H. húsipari Zrt. részére értékesített. A vádlott az általa folytatott gazda-
sági tevékenység után az ÁFA-bevallást valótlanul "0"-ás adattartalommal nyúj-
totta be, mellyel az állami költségvetés adóbevételét összesen 4 502 666 forint-
tal csökkentette.
I. r. vádlott 2010 májusától 2011 májusáig az A.-B. Kft. nevében, annak ügyveze-
tőjeként vásárolt főleg a Szlovák Köztársaságból nettó áron élősertést és bőrös
félsertést.  Az  I.  r.  vádlott  a  gazdasági  társaságot  terhelő  ÁFA-kötelezettséget
nem vallotta be, ezzel az állami költségvetés adóbevételét összesen 28 619 828
forinttal csökkentette.
Az I. r. vádlott 2010 és 2012 között az Sz.-T. Kft. képviseletében eljárva a Szlovák
Köztársaságból vásárolt nettó áron sertéseket, amelyeket magyar húsipari vál-
lalkozások számára értékesített. Az I. r. vádlott annak érdekében, hogy a Közös-
ségen belül nettó áron beszerzett áru belföldi értékesítésének adóhatását ellen-
súlyozza, s ezzel az Sz.-T. Kft. ÁFA-fizetési kötelezettségét csökkentse, 2010 és
2013 között több cégtől belföldi beszerzésekről szóló valótlan tartalmú számlá-
kat fogadott be a társaság könyvelésébe. A számlákon feltüntetett gazdasági
események a valóságban nem történtek meg,  a gazdasági társaságok között
tényleges gazdasági kapcsolat nem állt fenn. Az I. r. vádlott megtévesztette az
adóhatóságot azzal, hogy 2010 és 2013 között az Sz.-T. Kft. ÁFA-bevallási kötele-
zettségét valótlan számlák ÁFA-tartalmának levonásba helyezésével teljesítette,
amellyel a költségvetés bevételét összesen 584 857 000 Ft-tal csökkentette. 
Az I. r. vádlott 2013 áprilisában az Sz.-T. Kft. keretei között a sertéshús kereske-
delmével kapcsolatos tevékenységét beszüntette és azt az újonnan alapított F.-
T. Kft. keretei között folytatta tovább. Az áru számlázása és annak valós útja to-
vábbra is eltért egymástól, a Szlovákiából beszerzett sertés, feldolgozott sertés
– a korábbi gyakorlattal azonosan – valótlanul belföldi cégektől megvásárolt ter-
mékként jelent meg az F.-T. Kft. könyvelésében. E tevékenységével az I. r. vád-
lott az adóbevétel csökkenését eredményező módon megtévesztette az adóha-
tóságot, mellyel a költségvetés bevételét összesen 862 332 000 Ft-tal csökken-
tette. 



Az I. r. vádlott az adóhatóságot az adókötelezettség megállapítása szempontjá-
ból  jelentős tény valótlan előadásával  megtévesztő magatartásával  az  állami
költségvetés adóbevételét 2010 és 2015 között ÁFA adónemben mindösszesen
1 480 311 494 forinttal jogosulatlanul csökkentette. 
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