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Tisztelt Képviselő-testület!
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A Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete Elnöksége
megkereséssel fordult az önkormányzat felé, hogy az illetékességi területén területi ellátási
kötelezettséggel illetve területi ellátási kötelezettség nélkül működő háziorvosi, házi
gyermekorvosi, házi fogorvosi praxisok illetve vállalkozó védőnők számára a helyi iparűzési
adó vonatkozásában adókedvezményt biztosítani szíveskedjen.
Hivatkozásul a 2015. évi LXXXI. Törvény 36. § módosította a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 39/C §-át az alábbiak szerint.
„(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.”
E rendelkezés a 2015. évi LXXXI. Törvény 40.§ (4) bekezdése alapján 2016. január 1-től
lépett hatályba, tehát ettől az időponttól kezdve van arra mód, hogy az önkormányzat a helyi
iparűzési adó megfizetésével kapcsolatban, helyi önkormányzati rendeletben kedvezményt ,
illetve mentességet állapítson meg a háziorvos vállalkozók részére.
Önkormányzatunk illetékességi területén érintett házi orvosként adózók száma: 7 db
A 2014. évi adóbevallások feldolgozása tükrében a 20 M forint meg nem haladó IPA alap: 5
db vállalkozást érint. A 2014. éves adatokat figyelembe véve ez önkormányzatunknak 800
ezer forint összegű adókiesést jelentene.
Fenti előterjesztésre hivatkozással kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mentesség
megadásáról dönteni szíveskedjen.
Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének
…../2016. (II. 10) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 17/2015. (XI. 18.)
továbbiakban (Rendelet, „R”)
rendelet módosítása
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 4. § d) pontjában, 5. § c) pontjában
és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Adómentesség, adókedvezmény
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(1) A „R” 3. §-a kiegészül:
Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

2. §

(1) Az 1. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó támogatást tartalmaz.
3. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A 17/2015. (XI. 18.) rendelet további rendelkezései hatályban maradnak.
Győrújbarát, 2016. február 3.
Szalóki Géza
Polgármester

Harmath Hajnalka
jegyző

A rendelettervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
c) megfeleljen a nemzetközi, és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek is,
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.
Az iparűzési adóról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: JAT) 17. §. (1) bekezdése
alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A JAT 17. §. (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
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c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
Előzetes hatásvizsgálat
Az iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásának várható következményeiről – az
előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása : A 2014. évi adatok alapján 800 ezer
forint adóbevétel kiesést jelent az önkormányzat számára.
2.környezeti és egészségi következményei: nem releváns
3. az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem releváns
4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése szükségessé teszi a rendelet
módosítását.
5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: nem releváns
Kérem a Képviselő-testületet, fentiek figyelembevételével az előterjesztést megtárgyalni és
az iparűzési adóról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Győrújbarát, 2016. február 3.

Harmath Hajnalka
jegyző
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