MOK VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE

:

,

8200 Veszprém, Budapest út 2.

Tel/Fax: 88/426-8 1 8,

Tisztelt Polgármester Ur

30/255-'1

L-I4 E_mail cím: mokvpm@invitel.hu

,§.
!

Afr\
'ht
\'-i-li}-l\
, \u,.-.
,|rr-,

l\)

í')
,'|.rJ

]

l

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

kéréssel
forduiok a T, Polgármester Úlhoz, lrogy a következö
tuzn| az alábbi kérésünket,

A

képviselő testületi ülésre szíveskedjen napirendre

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormírryzat

rendeletében adóelőnl,t biztosíthasson azon háziorvosi tevékenységetfol1tató vállalkozó száméra,
amelynek összes arbevételének 1egalább 80oÁ-a szfumazik a haziorryosi (egészségügyialapellátási)

tevékenységébólés adóaiapja nem haladja meg a 10 millió forintot. Ez az adóelöny de minimis
támogatásnak minősül.

A

helyi adókról szóló 1990. évi C.törvény:39/C. §U Q) Az önkormányzat rendeletében a (2)-(3)
bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállatkozó

számóra,

Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akineHamelynek a j9. § (1)
bekpzdés, illetőleg a 39%A, § ,agy 39S. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem
haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzaí az adómentességre, adókedvezményre való
jogosultság szempontjdból 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalap-összeget is meghatdrozhat,
(3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékénekvalamennyi ; a (2) bekezdésben
foglaltaknak megfelelő - váIlalkozó számára azonosnak kell lennie.
(4)U Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a háziot-vos,
védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megdllapitani, feltéve, ha annak vdllalkozási
szintű iparűzési adóalapja a2 adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, Az adómentességnek,
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számárű azonosnak kell lennie.
(2)

A

magyar egészségügy nehéz helyzetben van, ezért a törvényhozó kinyilvanította azt a szándékát,
hogy lehetővé teszi az Önkormányzatokszámára,hogy 2016.01,01 hatállyal a módosítsák aziparúzési
adóról szóló rendeletiiket, o1y módon, hogy támogatják az egészségügyi tevékenységet végző
gazdaságitársaságokat azzal,hogy aziparúzésiadó íizetésealól mentesítik.

A házíorvosok régi kérésétteljesíti a törvényalkoíó azza|,hogy az önkormányzato|gabizza, kivetik-e

a

helyi iparuzési adót a praxisokra, amelyek dörrtően közszolgálatot végeznek az egészségbiztosítóáital
íizetett forrásokból,

Az Államtitkfu űgy fogalmazott, a javaslatban o1yan megoldás született, amely elfogadható mind a
háziorvosok, mind az önkormányzatok száméta, éshozzátettel eddig lehetőségük sem volt a települési
önkormiányzatoknak ana, hogy lemondjanak ennek az adőnemnek a beszedéséről a háziorvosoktól,

Tekintettel arra, hogy a megyénkben is nagy a haziorvos hiany, kérem szíveskedjenek akként
módositani az iparőzési adóról szóló rendeletüket, hogy az egészségügyifőtevókenységet végző
gazdasági tarsaságokat merrtesítik aziparűzési adó fizetése alól.
Kérem szíveskedj en

táj

ékoztatni a képviselótestület döntéséröl.

Veszprém, 2015.10.12.
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