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Iktatószám: 3449-4/2016.
Előkészítő: dr. Pethő Anada Zsuzsa
Szavazás: minősített

Tárgy: a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) 1990. évi C. tv. 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint 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.
A 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.
Ennek, valamit a Képviselő-testület 158/2016. (IX.08.) számú határozatának megfelelően a
rendelet-tervezetet elküldtük a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának állásfoglalás kérés végett.
2016. november 10-én a Támogatásokat Vizsgáló Iroda megküldte támogató állásfoglalását.
Ugyanakkor a 2016. évi CXXV. törvény módosította a Htv. vonatkozó rendelkezéseit, így
2017. január 01-i hatállyal hatályon kívül helyezte a 39/C. § (5) bekezdését. Az önkormányzat
által a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adható mentesség, kedvezmény 2017. január
01-től már nem minősül de minimis támogatásnak.
Kérem a Képviselő-testületet a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést megtárgyalni és a
helyi adókról szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék.
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RENDELET-TERVEZET
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (XII.09.) számú rendelete
A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendeletet alkotja a helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról:
1. §
A rendelet az alábbi alcímmel bővül ki:
„Adómentesség adókedvezmény
10/A. §
(1) Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól:
a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
(2) Az adómentesség és az adókedvezmény megállapítása vonatkozásában:
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.”
2. §
Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.
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Előzetes hatásvizsgálat
A helyi adóról szóló rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A rendeletek megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása :
A módosítások hatálybalépését 2017. január 01-től számoljuk.
A helyi iparűzési adó nehezen tervezhető adónem, hiszen egy vállalkozás következő évi adóbevételét több tényező is befolyásolja. Azonban a lakiteleki háziorvosok a 2015. évben összesen 761.900,- Ft helyi iparűzési adót fizettek, így kb. ekkora adóbevétel kieséssel kell számolni.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Jelen rendeletek megalkotása következményeként környezeti és egészségi hatás nem mérhető.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletek módosítása miatt nem jelentkezik többletmunka.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály megalkotására kötelezettség nincs, annak elmaradása hátrányos következménynyel nem jár az önkormányzat számára.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak
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