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Dr. Lestyán János, mint a Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei Területi Szervezetélrek Elnöke,
azza| a

kéréssel

fordulok a T, Polgánaester Úrhoz, hogy a következő képviselő testületi üésre szíveskedjen napirendre
tűzni az alábbi kérésünket.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormínyzat
rendeletében adóelőnyt biztosíthasson azon háziorvosi tevékenységet fol}tató vállalkozó számára.
ameiynek összes arbevételének legalább 80%-a szátrmazik a haziorvosi (egészségügyi alapellátási)
tevékenységéből és adóalapja nem haladja meg a 10 millió forintot. Ez az adóelőny de minimis
támogatásnak minősül.

A helyi adókíól szóló 1990. évi C.törvény:39/C. §U 0 Az önkormányzat rendeletében a (2)-(3)
belcezdésben foglaltak alapjón jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó
számóra.

(2) Az adómeníesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akineMamelynek a j9. § Q)
bekezdés, illetőleg a 39%A, § ,agy 398, § alapján számított (váIlalkozási szintű) adóalapja nem
haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormónyzat az adómentességre, adókedvezményre való
jogosultsóg szempontjából 2,5 millió Ft-náI alacsonyabb adóalap-összeget is meghatározhat.

(3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelméneh mértékenek valamennyi ; a (2) bekezdésben

foglaltalmak megfelelő - vdllalkozó számára azonosnak kell lennie.

(4)U Az (D-@ bekezdésben fogtaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos,
védőnő váltatkozó számára mentességet, kedvezményt megállapirani, feltéve, ha artnak ialralkozTi{-- -.'-.;--- , 

-
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja ruug,Az adómentességnek,
adókedveztnértynek valamenni{TÁÍ&vos, vVdőnőiilIálkoző"sűnlila azonosnak kell lennie.

A magyar egészségügy nehéz helyzetben van, ezért a törvényhozó kinyilvránítoíta azt a sz(ndékat,
hogy lehetővé teszi az Önkormányzatok szánáta,hogy 2016.01.01 hatallyal a módosítsák az iparűzési
adóról szóló rendeletíiket, oly módon, hogy támogatjak az egészségügyi tevékenységet végző
gazdaságitársaságokat azzal,hogy aziparűzési adó íizetése a]ól mentesítik.

A haziorvosok régi kérését teljesíti a törvényalkotő azzal,hogy az önkormányzatok<rabizza, kivetik-e a
belyi íparűzési adót a praxisokra, amelyek döntóen kőzszolgá|atot végeznek az egészségbiztosító által
fizetett forrásokhól

Az Államtitkar úgy fogalmazott, a javaslatban olyan megoldás született, amely eifogadható mind a
háziorvosok, mind az önkormányzatok számara, és llozzéúette: eddig tehetőségük sem volt a települési
önkormányzatoknak arra, hogy lemondjanak ennek az adőnemnek a beszedéséről a háziorvosoktól,
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Tekintettel arra, hogy a megyénkben is nagy a háziorvos hiany, kérem szíveskedjenek akként
módosítani ,u, iparűzési adóról szóló rendeletiiket, hogy az egészségügyi főtevékenységet végző
gazdasági tarsaságokat mentesítik aziparűzésí adó fizetése alól.

Kérem szíveskedjen táj ékoztatni a képviselőtestület döntéséről.

Veszprém, 2015.10.12.
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