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Tisztelt Képviselı-testület!

A Képviselı-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 39/C § (4)-(5) bekezdésének
figyelembevételével Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi iparőzési adóról
szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi
rendelkezést állapította meg: „100% mértékő adókedvezményben részesül a háziorvos, a védınıi
vállalkozó, ha a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja
meg”.
Az elıterjesztés mellékletét képezı levelében dr. Szabó Béla és dr. Márton Rozália arra
történı hivatkozással, hogy az iparőzési adó megfizetése alóli mentességre nem jogosultak, mivel
vállalkozásuknak a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot
meghaladja, az iparőzési adó megfizetésének ellentételezésére az általuk használt orvosi program éves
karbantartási díjának támogatás formájában történı megállapítását kérték az Önkormányzattól.
Tájékoztatom T. Képviselı-testületet, hogy az Európai Bizottság 2011. december 20-i az
Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekő
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU határozata a helyi
iparőzési adó megfizetésének ellentételezésére támogatás nyújtására nem ad lehetıséget, ezért az
alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé:
Határozat-tervezet
……./2016.(……) ÖH.

A Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. és a Dr. Márton Rozália és Társai Bt.
támogatás iránti kérelme
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szabó-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt.
és a Dr. Márton Rozália és Társai Bt. támogatás iránti kérelmét nem támogatja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. március 24.
Lajosmizse, 2016.március 23.
Basky András sk.
polgármester

Elıterjesztés melléklete

Basky András
Polgármester Úr részére
Lajosmizse
Tisztelt Polgármester Úr!
Kettıs érzéssel vettük tudomásul, hogy Lajosmizse iparőzési adó mentességet ad az
egészségügyi alapszolgáltatóknak, ugyanakkor a 20MFt árbevétel feletti vállalkozások
semmilyen kedvezményre nem jogosultak. Ez biztosan érinti az én és Márton doktornı
vállalkozását is.
Az adótörvény nyilván szigorú és azt kötelezı is betartani. De az egyenlı bánásmód
szabálya is erkölcsi alap lehet. Saját magam esetében a bevétel azért magasabb, mert
családban élek és 3 gyermeket nevelek és feleségem kecskeméti fogászati praxisát is közös
Bt-ben, a Szabó-Med Bt-ben mőködtetjük. A 2 praxis bevétele természetesen meghaladja a
20MFt, 6 fı alkalmazottja van (2 orvos, 3 asszisztens, 1 takarító mellékállásban ). A Márton
doktornı is 2 praxist visz, dolgozik a Máltai Szolgálatnak is és rengeteget ügyel Lajosmizsén
is. 8 gyermeket nevelt fel és azok közül 2 még most is a felsıoktatásban tanul.
Azt gondolom, hogy a korrekt elbánásmódra mindketten jogosultak vagyunk,
támogatás formában az iparőzési adó ellentételezhetı. Tavaly több mint 360 000Ft iparőzési
adót fizettem. A javaslatom az lenne, hogy az orvosi program éves karbantartási díját, ami kb.
150-160eFt, ami kevesebb, mint fele a befizetett adómnak, vállalja át az Önkormányzat, mint
fizetı fél direktben a Szoftverháznál. Erre egyébként több példa is van más
Önkormányzatoknál.
Praxisom a magas lakossági létszám miatt más esetben is hátrányba került, remélem,
hogy mostani kérésem így akceptálható lesz Önöknek. A Márton doktornı is méltányosnak
találna egy ilyen jellegő megoldást.
Lajosmizse, 2016. március 7.
Üdvözlettel:
Dr. Szabó Béla
Dr. Márton Rozália

