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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. október 24-én tartandó soros nyilvános ülésére 

 a Viresand Kft. iparűzési adómentességi kérelmének elbírálásához 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A balatonújlaki háziorvostól érkezett egy beadvány, melyben iparűzési adó alóli mentesség, 
kedvezmény biztosítása támogatását illetően kérelemmel fordul Balatonújlak Község 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez.  
A Viresand Kft. képviselőjének levelét a jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/C. §-a 2016. január 1-i 
hatállyal kiegészült két bekezdéssel:  
 
39/C § 
„ (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a 
háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha 
annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 
Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára 
azonosnak kell lennie.  
(5)  Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet szabályaival összhangban nyújtható.” 
 
A jogszabály 52. §-ának 23. pontja értelmében háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, 
aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó 
árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási 
Alapból származik.  
Az iparűzési adómentesség vagy adókedvezmény – amely egyébként csekély összegű (de 
minimis) támogatásnak minősül, - megadása nem kötelező, hanem csak egy lehetőség az 
önkormányzatok részéről, ugyanakkor megfelelő eszköz lehet a háziorvosi praxis vonzóbbá 
tétele, a fiatal orvosok elvándorlásának megakadályozása szempontjából.  
Az adóhatóságunk adatai alapján a háziorvos adóalapja nem haladja meg a 20 millió forint; 
annak alakulása az elmúlt hat évben az alábbi volt:  
2010. év: 2.420.797,- Ft 
2011. év: 2.815.628,- Ft 
2012. év: 3.917.397,- Ft 
2013. év: 3.580.158,- Ft 
2014. év: 3.646.785,- Ft 
2015. év: 3.484.855,- Ft. 



A védőnőt nem érinti, mivel közalkalmazotti jogviszonyban áll. 
  
Amennyiben a képviselő-testület megszavazza a háziorvosnak az iparűzési adó alóli mentességet 
vagy kedvezményt, a helyi adókról szóló 15/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
válik szükségessé. A Htv. 6.§-ának a) pontja alapján abban az esetben van lehetőség az adó év 
közbeni módosítására, ha az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbítja az adóalanyok 
adóterheit.  
Tekintettel arra, hogy az adómentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) 
támogatásnak minősül, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szabályaival összhangban nyújtható. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó köteles a Htv. 39/C.§ 
(4) bekezdése szerinti adóelőnyt biztosító rendelet-tervezetébe a csekély összegű támogatásra 
vonatkozó 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait megfelelő módon beilleszteni. A 
támogatást nyújtónak a rendelet-módosítás tervezetét meg kell küldeni a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban: TVI) részére. A TVI állásfoglalása kiadását 
követően lehet a rendelet-módosítás tervezetet a képviselő-testület elé bocsátani.  
Az egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, és az azt megelőző két 
pénzügyi év során odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem 
haladhatja meg a 200.000,- eurót. Az erről szóló de minimis nyilatkozatot a kedvezményezettnek 
az adóalanyra irányadó bevallási határidővel bezárólag a támogatást nyújtó rendelkezésére kell 
bocsátania. A támogató pedig ezt követően de minimis igazolást állít ki. 
 
 
Határozati javaslat:  
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonújlak Községben  
háziorvosi feladatok ellátó Viresand Kft. beadványát megtárgyalta, mellyel kapcsolatban a 
következő határozatot hozta:  
 
A. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésében biztosított lehetőségnél 
fogva Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja az iparűzési adó 
alóli mentességet Balatonújlak Község közigazgatási területén működő háziorvosnak, 
amennyiben az iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.  
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról és az adózás 
rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet-módosítás tervezetét a csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályainak 
megfelelően elkészíti, és megküldi a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, 
melynek jóváhagyását követően a rendeletet 2016. január 1. napra visszamenőleges hatállyal 
módosítja.  
B. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ad mentességet, 
kedvezményt az iparűzési adó alól Balatonújlak Község közigazgatási területén működő 
háziorvosnak.  
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
Határidő: értelem szerint  
 
Balatonújlak, 2016. október 10. 
 
 

Tüske Gáborné 
polgármester 

 




