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Tisztelt Képviselő-testület !

Magyar orvosi Kamara Veszprém Megyei Területi Szervezetének Elnöke megkereste az

onkőrmanyzatot,hogy helyi aaOnOt szOtO tggO. évi C. törvény módosításárÓl szóló 2015. éví

LXxxI. tárvény atap3an az alábbi kedvezmény, mentesség lehetőségét biztosítsa aváIlalkoző

háziorvos, védőnő részére.

36. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39lC. §-a a kÖvetkező

(4)_Ó) beÉezdéssel egészül ki: ,,(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az

o"t"á*yzat rendeleteben jogosult a háuíorvos, védőnő vállalkozó szétmátra mentességet,

kedvezmény megállapítani,- fóltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adőalaPja az

adóévben u zo ,.rittio forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménYnek

valamennyi hazi orvo s, védőnő v á||a|koző szétmár a azono snak ke l 1 lennie.

(5) Az (1F(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű támogatásnak

minőstil,'ame\y azEurópai Unió működéséről sző!ő szerződés 107. és 108. cikkének a csekélY

összegű támógatásokrá való alkalmazásárőI szóló I407l20I3lEU bizottsági rendelet

szabáIy aiv al ö sszhangban nyúj tható. "

37. § A HN. 52. §-a a követk ező 23. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában:)

23.bá.iowos, védőnő vá!|a\koző: azavá|Ialkoző, akílamely - gazdáIkodó szervezetkéntvagY

egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapjín háziorvosi, hazi gyermekorvosi, fogorvosi

Íapellátásí vagy védőnői tevékenységet végez és nettó arbevételének legalább 80oÁ-a e

tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az országos Egészségbiztosítási
pénztánaliotott finanszírőzási szeriődés alapján azEgészségbiztosítási AlaPbÓl származik;

A mentesség Vigántpetend község tekintetében csak a háziorvos váIlalkozőra vonatkozik,

mert védőnő nem vállalkozó. A részére biztosított mentesség következtében felszabadulÓ

összeg az áItala ellátott feladat színvonalának emelését segítheti. IParűzési adóbevallás

ahpjá 43.600.- Ft.- iparűzési adókiesést jelenten a mentesség biztosítása.

Képviselő-testület előzetes döntése alapján a rendelet-tewezetet elkészítettiik, és megkÜldtÜk

a T;ámogatásokat Vizsgáló Iroda részére jóváhagyó vélemény kiadása céljából. Javaslatokat a

rendelet tervezetbe beépítettiik.

Kérem a rendelet tewezet elfogadását.

Vigántpetend, 2015. december 2.

Nemoda István
polgármester


