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Javaslat az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban: Htv.) 39/C § (4) bekezdése alapján az 

önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos vállalkozó számára iparűzési adó mentességet 

megállapítani, feltéve, hogy a háziorvos vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot 

nem haladja meg. Az adómentességnek valamennyi háziorvos vállalkozó számára azonosnak kell 

lennie. 

A Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott értelmező rendelkezés szerint  háziorvos, 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 
egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból 
származik; 
 
Mindezek alapján az adómentesség megállapításának feltételei: 
 

- a háziorvosi tevékenységet gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó látja el, 
- a vállalkozási szintű adóalap az adóévben nem haladja mega 20 millió forintot, 
- a nettó árbevétel legalább 80 %-a az egészségbiztosítási szervvel kötött szerződés alapján az 

Egészségbiztosítási alapból származik. 
 
Kismaroson a háziorvosi tevékenységet a Karmalla Kft, a fogorvosi alapellátást a Relo Dent Kft látja el 
az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján, az egészségbiztosítási szervvel mindkét 
háziorvos szerződést kötött. 
 
A háziorvos vállalkozók 2015. évi adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot. 
 
A háziorvos vállalkozók iparűzési adójából származó bevétel 2016-ban megközelítőleg 400.000 Ft  
volt. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. 
pontja szerint az egészségügyi alapellátás helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladat. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, a fogorvosi 
alapellátásról. 
 
A vállalkozó háziorvosok tehát kötelező önkormányzati közfeladatot látnak el. 
 
Az adómentesség biztosításával a bevételkiesésé nem jelentős, a háziorvosoknál maradó összeg az 
ellátás körülményeinek javítására fordíthatóvá válhat. 
 



Mindezek alapján javasolom az iparűzési adóról szóló rendelet módosítását a mellékelt tervezet 
alapján. 
 
 
Kismaros, 2017. január 31. 
 
 
 
                                                                                                  Neubauer Rudolf 
 
 
 
 
 
 
Döntési javaslat 
 
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja…/2017. (…) számú rendeletét az 
iparűzési adóról szóló 8/1995. (XII.12.) rendelet módosításáról. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kismaros Község Önkormányzatának …/2017. (…) rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/1995. 

(XII.12.) rendelet módosításáról 

 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotó 

hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. /c § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról szóló 8/1995. (XII.12.) rendelet 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

A R. az alábbiakkal egészül ki: 

 

„Adómentesség 

3/A § 

 

Mentes az iparűzési adó alól a vállalkozó háziorvos, ha vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 

millió forintot nem haladja meg.” 

 

2. § 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

Kismaros, 2017. február…. 

 

                     Neubauer Rudolf                                                           Dr. Horváth Péter 

                        polgármester                                                                   jegyző 

 

 



 

 

Indokolás a helyi iparűzési adóról szól rendelet módosítási tervezetéhez 

 

A tervezet a helyi adókról szóló törvény felhatalmazása alapján a törvényi feltételek teljesülése 

esetén a vállalkozó háziorvosoknak adómentességet állapít meg a közfeladat ellátására tekintettel. 

 

 


