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TÁJÉKOZTATÓ 

 a háziorvos és védőnő vállalkozások számára iparűzési adó vonatkozásában megállapított

    mentességről 
 
 
 
Csongrád Város Képviselő-testülete –a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 39/C.§.(4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- módosította a helyi adókról szóló 18/2014.(XI.17.) 
rendeletét. 
A rendelet 13.§.b.) pontja szerint adómentes az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a 
vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot.  
Ha az adóévben a vállalkozó iparűzési adóalapja meghaladja a 20 millió forintot, a teljes adóalap 
adóköteles! 
A törvény alkalmazásában 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; 
 
A módosítás 2016.01.01-től hatályos, az érintett vállalkozók először a 2016 adóévről vehetik 
igénybe a mentességet.  Amennyiben a 2015 adóévről leadott adóbevalláshoz adóelőleg módosítási 
kérelmet nyújtanak be (a mentességi feltételek vélhető 2016 évi fennállásáról), úgy a 2016 évi 
adóelőlegek módosításra kerülnek (előleg-módosítási kérelem letölthető honlapunkról a 
nyomtatványok menüpontból). 
 
Fontos változás: adóbevallási kötelezettsége van annak az adóalanynak is - akit adórendelet 
mentességi, kedvezményi szabálya alapján- az adóévre adófizetési kötelezettség nem terhel.  
Az előző években is kellett adóbevallást benyújtaniuk a mentességet igénybe vevő vállalkozásoknak. 
A helyi adó tv. 42.§. (1) bekezdése 2016.01.01.-től mentesítette volna a bevallási kötelezettség alól 
ezen adózói kört, azonban 2015.12.12-én hatályba lépett 2015. évi CXCI. tv. 72.§-a szerint nem lépett 
hatályba ezen bekezdés. Így változatlanul az adóévet követően május 31-ével IPA bevallás 
beadására kötelezettek (a különböző - egyébként megbízható- kiadványokban ellenkező tartalmú 
tájékoztatás jelent meg). 
 
A fenti változásokkal kapcsolatos, illetve egyéb iparűzési adóra vonatkozó kérdésekben állunk szíves 
rendelkezésükre : Ötvös Klára : 63/ 571-962-es telefonszámon illetve busane@csongrad.hu e-mail 
címen, vagy személyesen a földszint 39-es szobában. 
 
 
 
Csongrád, 2016. január 14. 
        Dr. Juhász László 
                jegyző 
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