Civil Érdekvédelmi Hálózat
a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért
Egyesület
A CÉHálózat ezúton fejezi ki aggályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény tervezett módosítását
érintően.
A CÉHálózat Egyesület olyan közhasznú társadalmi szervezet, melynek fő célja a Magyarországon működő,
fogyatékos emberek számára szociális szolgáltatást nyújtó civil, illetve non-profit szervezetek számára
olyan hálózat működtetése, amely a szociális szolgáltatás nyújtás terén a szektorsemlegesség elvének
hatékonyabb érvényre juttatását, a szolgáltatók hírnevének védelmét, szakmai és működési hátterük
megerősítését biztosítja. Az egyesületnek 33 tagszervezete van, melyek összesen 2500 fogyatékos embert
látnak el.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662. számú
törvényjavaslat szerint az építményadóban megszűnik a szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi,
illetőleg nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek mentessége. A jogszabály indoklása
alapján ez a mentesség kizárólag az ilyen intézményeket profit-orientáltan működtető szervezetek számára
jelent előnyt, ami indokolatlan, hiszen az adó fedezetét az üzleti tevékenység jelenti. Az indoklás szerint az
állami önkormányzati fenntartású intézményeket magában foglaló épületek után jelenleg és a jövőben
sem kell adót fizetni. Nyomatékosan szeretnénk hangot adni annak, hogy a jogszabály módosítási javaslat
megfogalmazáskor a törvényjavaslat kidolgozója nem vette figyelembe a szociális intézményeket
fenntartó non-profit szervezeteket, melyekre nézve tervezett módosítások hatályba lépése aránytalanul
súlyos terhet jelentene, és sérti a szektorsemlegesség követelményét. Az indoklásban csak és kizárólag a
profit orientált szervezetekről és az önkormányzati fenntartókról szól.
A CÉHálózat Egyesület feltárt adatok szerint ma Magyarországon több mint 30.0001 ember részesül civil
szervezetek által fenntartott szociális szolgáltatásban. A civil fenntartók a szociális ellátás terén kötelező
önkormányzati feladatot látnak el a lakosság szociális igényeinek megfelelően. Szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy az elmúlt évek során a civil fenntartású szolgáltatók amúgy is egyre nehezebben tudják
működtetni szolgáltatásaikat, sorozatszerűen kell olyan korlátozásokkal és mechanizmusokkal
szembesülniük, amelyek nem csak az operatív működést, hanem a szakmai munkát is megnehezítik és
hamarosan el is lehetetlenítik.

Javaslatunk:
A T/4662. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról 164. § (1) 8. pontjának törlése, illetőleg olyan irányban történő módosítása, amely a
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mentességet fenntartja szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási
feladatokat ellátó nonprofit fenntartók számára.
(A törvényjavaslat 164. § (1) bekezdés 8. pontja alapján kerülne hatályon kívül helyezésre a 1990. évi C.
törvény 13. § b), d) és f) pontja, melyek közül a d) pont biztosítja a szociális, egészségügyi és
gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség adómentességét.)
Jogszabályi háttér:
T/4662. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
164. § (1) Hatályát veszti a Htv.
1. 5. §
2. 6. § c) pontjában „a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában,” szövegrész,
3. 7. § b) pontjában a „vagy a számított érték alapján” szövegrész,
4. 7. § e) pontjában a „funkciója (használati módja),” szövegrész,
5. 7. § f) pontjában a „a számított érték alapú és” szövegrész,
6. 11. § (2) bekezdése,
7. 16. §,
8. 13. § b), d) és f) pontja,

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Az adómentesség
13. § Mentes az adó alól:
a) a szükséglakás,
b) a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2,
c)
d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
e)
f) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,
g)
h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz,
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az
épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Budapest, 2011. október 26.
Indokainkra tekintettel nyomatékosan kérjük javaslatunk elfogadását.
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