
 

 

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 kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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6. §  

 

Az adó mértéke 

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 

adóalap 2%-a. 

 

(2)8 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 5.000,- Ft.
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7. §
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Az adómentesség 

 

Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a 

helyi adókról szóló törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem 

                                              
1 A 48/2010. (XII.23.) rendelet 3. § (2) bek. mód. 
2
 A 15/2013. (IV.17.) önk. rend. mód. 

3
 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (IV.17.) önk. rend. 1. § 

4
 Hatályon kívül helyezte a 15/2013. (IV.17.) önk. rend. 1. § 

5 Hatályon kívül helyezte az 57/2012. (XI.30.) önk. rend. 3. § (2) bek. 

6 Hatályon kívül helyezte az 57/2012. (XI.30.) önk. rend. 3. § (2) bek. 

7 Hatályon kívül helyezte az 57/2012. (XI.30.) önk. rend. 3. § (2) bek. 

8  A 48/2010. (XII.23.) rendelet 2. § mód. 

9 Az 57/2012. (XI.30.) önk. rend. 3. § (2) bek. mód. 

10 Az 57/2012. (XI.30.) önk. rend. 1. § mód. 



 

 

haladja meg az 1,5 millió Ft-ot. 

 

8. §
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Az adó megfizetésének módja 

 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi 

pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi számlanyitásra nem 

kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-

átutalási megbízással 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,  

                                              
11 Az 57/2012. (XI.30.) önk. rend. 2. § mód. 



- 3 - 

 

    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. 

 

(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. 

 

(8) A 37/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012. 

január 1. napján lépnek hatályba. 

 

(9) Az 57/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2013. 

január 1. napján lépnek hatályba. 

 

(10) A 15/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2013. 

április 18. napján lépnek hatályba. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Dr. Gyimesi Endre sk. 

polgármester 

 

 


