
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról1  
 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 6. és 7. §-ában, 39/C. §-ában és az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2 
 

1. §  
 

Az adókötelezettség 
 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 

2. § 
 

Az adó alanya 
 
(1) Az adó alanya a vállalkozó. 
 
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, 
illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 

3. § 
 

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
 

(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat 
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, 
hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 
 
(2)3 Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi 
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, 
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, 
b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak 

folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen 
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 

 

                                              
1 A 48/2010. (XII.23.) rendelet 3. § (2) bek. mód. 
2 A 48/2010. (XII.23.) rendelet mód. 
3 A 48/2010. (XII.23.) rendelet 1. § (1) bek. mód.  
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(3)4 Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás 
feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 
napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek 
végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek 
minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell 
bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell 
megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén 
folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetet 
adót, akkor azt – eltérően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) 40. § (4) bekezdésében foglaltaktól - az adott önkormányzat 
illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 
adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a 
tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi 
területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, 
akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást 
benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes 
tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított 
késedelmi pótlékkal növelten megfizetni. 

 
4. § 

 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

 
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik 
és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 
 
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az 
adókötelezettség időbeni terjedelmére. 
 

5. §  
 

Az adó alapja  
 

(1)5 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó 
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások 
értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, 
amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik. 
 
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű 
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira 
leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak 
szerint megosztania. 
 

                                              
4 A 48/2010. (XII.23.) rendelet 1. § (2) bek. iktatta be. 
5 Az 55/2009. (XII.18.) sz. rendelet 1. §-a mód. 
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(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy 
napnak számít. 
 
(4) A rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerint, az adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, 
mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó és a Htv. 52. § 26. pont a)-d) pontja szerinti 
más vállalkozó az adó alapját a Htv. 39/A. §-ában meghatározott feltételek és 
szabályok szerint is, míg az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó 
vállalkozó az adó alapját a Htv. 39/B. §-ában meghatározott feltételek és szabályok 
szerint is megállapíthatja. 
 
 
 
 
 

6. §  
 

Az adó mértéke 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 
adóalap 2%-a. 

 
(2)6 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 3. § 
(2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 
5.000,- Ft. 

 
7. §7 

 
Az adómentesség 

 
(1) Azt a vállalkozót, akinek/amelynek a 2009. adóévre a rendelet 5. § (1) vagy (4) 
bekezdése alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 
millió 500 ezer Ft-ot 1  millió Ft adóalapig adómentesség illeti meg, az ezt meghaladó 
adóalapra jutó adójának 30 %-át pedig adókedvezményként számolhatja el. 
 
(2) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a 
rendelet 5. § (1) vagy (4) bekezdése alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja 
nem haladja meg az 1 millió 500 ezer Ft-ot. 

 
8. § 

 
Az adó megfizetésének módja 

 
A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi 
pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem 
rendelkező adózónak postai készpénz-átutalási megbízással vagy belföldi 

                                              
6 A 48/2010. (XII.23.) rendelet 2. § mód. 
7 A 22/2009. (VI.30.) sz. rendelet 1. §-a mód. 
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bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Az adózó felhatalmazása alapján 
az adófizetés csoportos beszedési megbízás útján is teljesíthető. 
 

9. § 
 

Záró rendelkezések 
 
(1) Jelen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.  
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 17/1991. (XII.12.) sz. önkormányzati 
rendelete, valamint az azt módosító 19/1991. (XII.28.) sz. szabályrendelet,  
   30/1992. (XII.22.) sz. szabályrendelet,  
       7/1993. (II.4.) sz. szabályrendelet,  
   34/1993. (XII.14.) sz. szabályrendelet,  
     9/1994. (IV.14.) sz. szabályrendelet,  
   32/1994. (XII.1.) sz. szabályrendelet,  
   27/1995. (V.18.) sz. szabályrendelet,  
   32/1995. (VI.29.) sz. szabályrendelet,  
   59/1995. (XII.21.) sz. rendelet,  
     3/1996. (II.8.) sz. rendelet,  
   13/1996. (V.9.) sz. rendelet,  
   25/1996. (X.10.) sz. rendelet,  
   41/1996. (XII.12.) sz. rendelet,  
   45/1997. (XII.18.) sz. rendelet,  
       5/1998. (III.5.) sz. rendelet,  
   27/1998. (VIII.14.) sz. rendelet,  
   36/1998. (XII.11.) sz. rendelet,  
   40/1999. (XII.27.) sz. rendelet,  
   53/2000. (XII.29.) sz. rendelet,  
   37/2001. (XII.21.) sz. rendelet,  
   22/2002. (IX.20.) sz. rendelet,  
   39/2002. (XII.28.) sz. rendelet,  
       5/2003. (III.7.) sz. rendelet,  
   42/2003. (XII.23.) sz. rendelet,  
   60/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet,  
   58/2005. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet,  
   19/2006. (V.12.) sz. önkormányzati rendelet,  
   55/2006. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelet,  
    29/2007. (VI.15.) sz. önkormányzati rendelet 
hatályát veszti azzal, hogy a 2008. január 1. előtti időszakra vonatkozó 
adókötelezettségre az e rendeletekben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.  
 
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról és az adózás 
rendjéről szóló törvények mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(4) A 9/2009. (III.20.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2009. 
március 20-án lépnek hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2009. január 1. napja után 
keletkezett adóalap megállapítása esetén kell alkalmazni. 
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(5) A 22/2009. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések – 
kivéve jelen rendelet 7. § (2) bekezdése - 2009. június 30-án lépnek hatályba azzal, 
hogy jelen rendelet 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a 2009. január 1-je után 
keletkezett adókötelezettség megállapítása esetén kell alkalmazni. Jelen rendelet 7. § 
(2) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2010. 
január 1-je után keletkezett adókötelezettség megállapítása esetén kell alkalmazni. 
 
(6) Az 55/2009. (XII.18.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 
2010. január 1-jén lépnek hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2010. január 1. napja 
után keletkezett adóalap megállapítása esetén kell alkalmazni. 
 
(7) A 48/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2011. 
január 1. napján lépnek hatályba. 
 
 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

Dr. Gyimesi Endre sk. 
polgármester 

 


