FÜGGELÉK
Érendréd Helyi Tanácsának, a 2016-os évre vonatkozó adók és helyi illetékek, illetve
díjszabások megállapítására vonatkozó Határozathoz

TÁBLÁZAT
a helyi adókról és illetékekről, a speciális illetékekről és bírságokról, kvótákról, adózási értékekről, amelyeket esetenként, Érendréd község
Helyi Tanácsa állapít meg, frissít vagy igazít ki, a 227/2015-ösz számú Adótörvény IX. címe alattiakban behatároltak szerint

I. 227/2015-ösz számú Adótörvény  IX. cím – Helyi adók és illetékek
II Fejezet – ÉPÜLETADÓK ÉS ILLETÉKEK
457. cikkely (1) bekezdés

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT
KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

0,08% - 0,2%

0,1%

AZ ADÓTÖRVÉNY ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

457. cikkely (2) bekezdés
- lei/m² Az adózási érték

Az épület típusa

Vízberendezésekkel,
csatornázással,
villamossággal és
fűtéssel (összesített
feltételek)

A. Betonvas szerkezetű épületek melynek külső falai égetett
téglából vagy egyéb hő- és/vagy vegyi kezelésen átesett
anyagból épültek
B. Épületek melynek külső falai fából, terméskőből, nem
égetett téglából, vályogból vagy egyéb nem hő- és/vagy vegyi
kezelésen átesett anyagból épültek
C. Betonvas szerkezetű melléképületek, melynek külső falai
égetett téglából vagy egyéb hő- és/vagy vegyi kezelésen
átesett anyagból épültek
D. Melléképületek melynek külső falai fából, terméskőből,
nem égetett téglából, vályogból vagy egyéb nem hő- és/vagy
vegyi kezelésen átesett anyagból épültek
458. cikkely (1) bekezdés
458. cikkely (3) bekezdés
460. cikkely (1) bekezdés
460. cikkely (2) bekezdés
460. cikkely (3) bekezdés

Az adózási érték

Vízberendezések,
csatornázás,
villamosság és fűtés
nélkül

Vízberendezésekkel,
csatornázással,
villamossággal és
fűtéssel (összesített
feltételek)

Vízberendezések,
csatornázás,
villamosság és fűtés
nélkül

1.000

600

1.000

600

300

200

300

200

200

175

200

175

125

75

125

75

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT KVÓTÁK A 2016-OS
ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT KVÓTÁK A 2016-OS
ÉVRE

0,2% - 1,3%
0,4%
0,08% - 0,2%
0,2% - 1,3%

0,8%
0,4%

0,4%

0,4%

0,1%
0,2%

462. cikkely (2) bekezdés

0% - 10%

10%

Az épület adózási értékét az elhelyezkedése alapján állapítják meg úgy, hogy a megállapított értékét beszorozzák a korrekciós
együtthatóval, az alábbiak szerint :
-Érendréd – (községközpont)
- IV-es rang, A zóna = 1,10, az aszfaltos utcákban az 1-36, 47-609 és 620-629 szám alatt található épületek,
- IV-es rang, B zóna = 1,05, az aszfaltozatlan utcákban, a 37-46 ;610-619 szám alatt található épületek.
-Érdengeleg–
- V-ös rang, A zóna = 1,05, az aszfaltos utcákban az 1-65 ; 73-234 ;268-393 szám alatt található épületek.
- V-ös rang, B zóna= 1,00, az aszfaltozatlan utcákban a 66 – 72 ;235-267 ;394-420 szám alatt található épületek.
- Iriny
- V-ös rang, A zóna = 1,05, az aszfaltos utcákban az 1-140 ;160-236 szám alatt található épületek
- V-ös rang, B zóna = 1,00, az aszfaltozatlan utcákban a p.141 – 159 és 237 szám alatt található épületek.
III. FEJEZET - TELEKADÓK ÉS ILLETÉK
465.cikkely(2) bekezdés
Zóna a
település
en belül

A
B
C
D

- lej/ha -

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

Az adózás/illeték szintje a helység rangja szerint
0
I
II
III
IV
V
8.282 6.878 6.042 5.236 711 569 20.706
17.194
15.106
13.090
1.788
1.422
6.878 5.199 4.215 3.558 569 427 17.194
12.998
10.538
8.894
1.422
1.068
5.199 3.558 2.6681.690 427 284 12.998
8.894
6.670
4.226
1.068
710
3.558 1.690 1.410984 278 142 8.894
4.226
3.526
2.439
696
356

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

0

Az adózás/illeték szintje a helység rangja szerint
I
II
III
IV
V

10.353

8.597

7,553

6.545

889

711

8.597

6.499

5.269

4.447

711

534

6.499

4.447

3.335

2.113

534

355

4.447

2.113

1.763

1.230

348

178

465.cikkely(4) bekezdés

Sor
Zóna
szá
m- Használati
kategória
1 Szántóföld
2 Legelő
3 Kaszáló
4 Szőlőültetvények
5 Gyümölcsös

- lej/ha AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT KVÓTÁK A 2016-OS
ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT KVÓTÁK A 2016-OS
ÉVRE

A

B

C

D

A

B

C

D

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

6

7
8
9

Erdő
vagy
egyéb
növényzettel ellátott
terület
Vizes területek
Utak és vasutak
Nem termőföldek

28

21

19

15

28

21

19

15

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

465. cikkely(7) bekezdés
Használati kategória
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

- lej/ha
AZ ADÓTÖRVÉNYBEN
MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016OS ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL
MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016OS ÉVRE

22 - 31
42 - 50
20 - 28
20 - 28
48 - 55
0
48 - 56
0
8 - 16

28
48
26
26
53
0
53
0
14

0
1-6
26 - 34
0
0

0
5
31
0
0

Építőterület
Szántóföld
Legelő
Kaszáló
Termést hozó szőlőültetvény, egyéb mint az 5.1. sorszám szerint előírtak
Szőlőültetvény a termésbe fordulásáig
Termést hozó gyümölcsös, egyéb mint a 6.1. sorszám szerint előírtak
Gyümölcsös a termésbe fordulásáig
Erdő vagy egyéb, erdei növényzettel borított terület, kivételt képeznek a 7.1
sorszám szerint előírtak
20 éves vagy ettől fiatalabb, védő szerepet betöltő erdő
Vizes terület, egyéb mint halászati területrendezésűek
Halászati területrendezésű területek
Utak és vasutak
Nem termőföldek

467. cikkely (2) bekezdés

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016-OS
ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016-OS
ÉVRE

0% - 10%

10%

IV. FEJEZET - A SZÁLLÍTÓESZKÖZÖKRE KIVETETT ADÓk
470. cikkely (2) bekezdés
Sor
szá
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

Gépi vontatású szállító eszközök

Lej/200 cm³ vagy ennek töredéke
I. Forgalomba iratott járművek (lei/200 cm³ vagy ennek töredéke)
3
Motorkerékpárok, triciklik,, quadok és 1.600 cm -es és efölött
8
hengerűrtartalmú gépjárművek
3
Motorkerékpárok, triciklik és 1.600 cm fölötti hengerűrtartalmú quadok
9
3
3
1.601 cm és 2.000 cm közötti, valamint efölötti hengerűrtartalmú
18
gépjárművek
3
3
2.001 cm -es és 2.600 cm –es és közötti hengerűrtartalmú
72
gépjárművek
3
3
2.601 cm –es és3.000 cm –es és közötti hengerűrtartalmú
144
gépjárművek
3
3.001 cm fölötti hengerűrtartalmú gépjárművek
290
Autóbuszok, mikrobuszok
24
Egyéb, gépi vontatású gépjárművek, melyeknek engedélyezett tömege
30
maximum 12 tonna
Forgalomba íratott traktorok
18

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

Lej/200 cm³ vagy ennek töredéke

8
9
18
72
144
290
24
30
18

II. Bejegyzett járművek
AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

1. Hengerűrtartalmú járművek
1.1. 800 cm3-nél kisebb hengerűrtartalmú bejegyzett járművek
1.2. 800 cm3-nél nagyobb űrtartalmú bejegyzett járművek
2. Hengerűrtartalom feltüntetése nélküli járműve

470. cikkely (3) bekezdés

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

- lej/200 cm3 -*
- lej/200 cm3 -*
2-4
2
4-6
4
50-150 lej/év
50 lej/év
* 200 cm3-es csoport vagy ennnek töredéke

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016-OS
ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016-OS
ÉVRE

50% - 100%

50%

470. cikkely (5) bekezdés

A tengely száma és a megengedett maximum
bruttó rakodási tömeg

I

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK
A 2016-OS ÉVRE

Adó ( leji/év)

Adó ( lej/év)

Pneumatikus
felfüggesztésű
motortengelyek
vagy az ismert
megfelelői

Más felfüggesztésű
motortengelyek

Pneumatikus
felfüggesztésű
motortengelyek vagy
az ismert megfelelői

Más felfüggesztésű
motortengelyek

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

Két tengely
1
2
3
4
5

II

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK
A 2016-OS ÉVRE

Legalább 12 tonnás, de 13 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 13 tonnás, de 14 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 14 tonnás, de 15 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 15 tonnás, de 18 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 18 tonnás

3 tengely
1
2
3
4
5
6
7

Legalább 15 tonnás, de 17 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 17 tonnás, de 19 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 19 tonnás, de 21 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 21 tonnás, de 23 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 23 tonnás, de 25 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 25 tonnás, de 26 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 26 tonna tömegű

III 4 tengely
1
2
3
4
5
6

Legalább 23 tonnás, de 25 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 25 tonnás, de 27 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 27 tonna, de 29 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 29 tonna, de 31 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 31 tonna, de 32 tonnánál kisebb tömeg
Legalább 32 tonna tömegű

470. cikkely (6) bekezdés

A tengely száma és a megengedett maximum
bruttó rakodási tömeg

I

Legalább 12 tonnás, de 14 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 14 tonnás, de 16 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 16 tonnás, de 18 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 18 tonnás, de 20 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 20 tonnás, de 22 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 22 tonnás, de 23 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 23 tonnás, de 25 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 25 tonnás, de 28 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 28 tonna tömegű
Legalább 23 tonnás, de 25 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 25 tonnás, de 26 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 26 tonnás, de 28 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 28 tonnás, de 29 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 29 tonnás, de 31 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 31 tonnás, de 33 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 33 tonnás, de 36 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 36 tonnás, de 38 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 38 tonna tömegű

Adó ( lej/év)

Pneumatikus
felfüggesztésű
motortengelyek vagy
az elismert megfelelői

Emelt, pneumatikus
felfüggesztésű
motortengelyek vagy
az elismert megfelelői

Emelt, más
felfüggesztésű
motortengelyek

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.986

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.986

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

2 + 3 tengely
1 Legalább 36 tonnás, de 38 tonnánál kisebb tömegű
2 Legalább 38 tonnás, de 40 tonnánál kisebb tömegű
3 Legalább 40 tonna tömegű

IV

Adó ( leji/év)

Pneumatikus
felfüggesztésű
motortengelyek
vagy az elismert
megfelelői

2 + 2 tengely
1
2
3
4
5
6
7
8
9

III

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

2 + 1 tengely
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK
A 2016-OS ÉVRE

3 + 2 tengely
1
2
3
4

Legalább 36 tonnás, de 38 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 38 tonnás, de 40 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 40 tonnás, de 44 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 44 tonna tömegű

V

3 + 3 tengely
1
2
3
4

Legalább 36 tonnás, de 38 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 38 tonnás, de 40 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 40 tonnás, de 44 tonnánál kisebb tömegű
Legalább 44 tonna tömegű

794
960
1.434
1.434

470. cikkely (7) bekezdés

960
1.434
2.283
2.283

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN
MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016-OS
ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL
MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016-OS
ÉVRE

Adó- lejben-

Adó - lejben -

9
34
52
64

9
34
52
64

21
56
210
0 - 1.119
210
X
559
909
1.398
2.237
182
X
182
280

21
56
210
300
210
X
559
909
1.398
2.237
182
X
182
280

490

490

a. Egy tonnáig, 1 tonnát beleértve
b. 1 tonna fölött, de nem több mint 3 tonna
c. 3 tonna fölött, de nem több mint 5 tonna
d. 5 tonna fölött

Vízi szállítóeszközök

1. Ladikok, horgászathoz és saját használatra használt motor nélküli csónakok
2. Egyéb célokra használt motor nélküli csónakok
3. Motorcsónakok
4. Sport- és sétahajók
5. Jet-ski
6. Vontatók és tolató uszályok:
a) 500 lóerőig, beleértve az 500 LE-t
b) 500 lóerő és fölötte és 2000 lóerőig, beleértve a 2000 LE-t
c) 2000 lóerő és fölötte, 4000 lóerőig, beleértve a 4000 LE-t
d) 4000 lóerő fölött
7. Hajók- minden egyes 1000 tdw-re vagy ennek töredékére
8. Uszályok, hajóvonták és folyami vontatók:
a) 1500 tonna terhelhetőségig, beleértve az 1500 tonnát
b) 1500 tonna fölötti terhelhetőség fölött, 3000 tonna terhelhetőségig, 3000 tonnát
beleértve
c) 3000 tonna terhelhetőség fölött

472. cikkely (2)
bekezdés

960
1.434
2.283
2.283

Utánfutók, félutánfutók vagy lakókocsik

A maximális engedélyezett össztömeg

Art. 470 alin. (8)

794
960
1.434
1.434

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016-OS
ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT SZINTEK A 2016-OS
ÉVRE

0% - 10%

10%

V. FEJEZET - URBANISZTIKAI IGAZOLÁSOK, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK ÉS MÁS IJÓVÁHAGYÁSOK ÉS ENGEDÉLYEK
KIBOCSÁTÁSA UTÁN FIZETENDŐ DÍJSZABÁSOK
474. cikkely (1) bekezdés
Urbanisztikai igazolás kibocsátása után fizetendő díjszabás, városi
környezetben
A terület nagysága, melyre az urbanisztikai engedélyt kibocsátják
2
a) 150 m²-ig, a 150 m -t beleértve
2
b) 151 és 250 m² között, 250 m -t beleértve
c) 251 és 500 m² között, 500 m²-t beleértve
d) 501 és 750 m² között, 750 m²-t beleértve
e) 751 és 1.000 m² között, 1 000 m² -t beleértve
f) 1.000 m² fölött

474. cikkely (4) bekezdés
Az urbanisztikai igazolás jóváhagyása után fizetendő idíjszabás

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

- lej -

- lej -

5-6
6-7
7-9
9 - 12
12 - 14
14 + 0,01 lej/m2, minden 1.000 m2
fölötti négyzetméterre

2,5
3
3,5
4,5
6
2
7 + 0,005 lej/m , minden 1.000 m2
fölötti négyzetméterre
11

0 - 15

474. cikkely (10) bekezdés
Fúrások és kotrások végzésére kibocsájtott engedélyek után fizetendő
díjszabások

0 - 15

8

474. cikkely (14) bekezdés
Kioszkok, konténerek, árus bódék, kiállítási termek, reklámpannók és
oszlopok,
közterületre
helyezett
cégreklámok
kihelyezésének
engedélyeztetése után fizetendő díjszabások

0-8

7

0 - 13

10

0-9

7

0 - 20

10

474. cikkely (15) bekezdés
Vezetékek és csatlakozások elvégzésére kibocsátott engedélyek után
fizetendő díjszabások

474. cikkely (16) bekezdés
Az utcajegyzék- és cím igazolások kibocsátása után fizetendő díjszabások

475. cikkely (1) bekezdés
Cégműködéshez szükséges egészségügyi engedélyek kibocsátása után
fizetendő díjszabások

475. cikkely (2) bekezdés
Termelői tanúsítvány, illetve mezőgazdasági termékek forgalmazásához
szükséges engedély kibocsátása után fizetendő díjszabások

0 - 80

475. cikkely (3) bekezdés a) betű
Közélelmezési
szolgáltatás
végzésének
engedélyeztetése/éves
láttamozása után fizetendő díjszabások, 500 négyzetméteres felületre és
ez alatt

0 - 4.000

30 lej/termelői tanúsítvány és
16 lej / termék-forgalmazói
engedély
120 lej/év az engedély kibocsátása
és 60 lej/év az engedély éves
láttamozása

475. cikkely (3) bekezdés b) betű
Közélelmezési
szolgáltatás
végzésének
engedélyeztetése/éves
láttamozása után fizetendő díjszabások, 500 négyzetméteres felület fölött

4.000 - 8.000

120 lej/év az engedély
kibocsátása+0,24 lej/m2 minden
500 m2-t meghaladó
négyzetméterre, és 60 lej/év az
engedély éves láttamozása +0,24
lej/m2 minden négyzetméterre mely
meghaladja az 500 m2-t

VI. FEJEZET – REKLÁM- ÉS HIRDETÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA UTÁN FIZETENDŐ DÍJSZABÁSOK
477. cikkely (5) bekezdés
Reklám és hirdetési szolgáltatások után fizetendő díjszabások

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT
KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

1% - 3%

2%

478. cikkely (2) bekezdés
Reklám és hirdetési szolgáltatások után fizetendő díjszabások

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE

2

2

2

2

- lej/m vagy a m töredéke -

- lej/m vagy a m töredéke -

a) abban az esetben, amikor a hirdetmény a személy által folytatott
gazdasági tevékenység helyszínén van kifüggesztve

0 - 32

25

b) minden egyes pannó, falragasz vagy más típusú reklám és hirdetési
tartó szerkezet esetében

0 - 23

20

VII. FEJEZET - ELŐADÁSOK UTÁN FIZETENDŐ ADÓK
481. cikkely (2) bekezdés
Előadások után fizetendő adók
a) színházi előadások, például: színdarab, balett, opera, operett,
hangverseny vagy egyéb zenei esemény, mozifilm-bemutató, cirkuszi
előadás vagy más, belföldi és nemzetközi sportverseny esetén
b) minden más, az a) pontban felsoroltakon kívüli művészeti esemény
esetében

AZ ADÓTÖRVÉNYBEN MEGÁLLAPÍTOTT
KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
KVÓTÁK A 2016-OS ÉVRE

0% - 2%

2%

0% - 5%

5%

VIII FEJEZET – SPECIÁLIS ILLETÉKEK
484. CIKKELY
Speciális illetékek
sor
sz.

Jogalapok, beleértve a Helyi Tanács határozatait, aminek
az alapján ezeket a speciális illetékeket megállapították

A SPECIÁLIS ILLETÉK ELNEVEZÉSE, ÁS AZ ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

A.melléklet
A HELYI TANÁCS ÁLTAL
2015-RE MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK
- lejben -

A HELYI TANÁCS ÁLTAL
2016-RA MEGÁLLAPÍTOTT
SZINTEK
- lejben -

1.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
14.
15.

A 99/2000-ES SZÁMÚ Kormányhatározat 6 cikkelyének (2)
1
bekezdése

Speciális illeték a közterületen
engedélyezésének kibocsátására

végzett

kereskedelmi

-bármilyen termék árusítása
járművekből
- 6 lej/nap/jármű
- a piacon levő asztalok
használata - 2,4 lej/nap/asztal
-kisállatok eladása
- 0,7 lej/nap/darab
-nagytestű állatok eladása
tevékenység
- 1,2 lej/nap/darab
-helypénz árusító helyekre
- 0,7 lej/nap/m2
asztalfoglalás- 12 lej/hó/aszatal

Specifikus tevékenységekre kirótt speciális díjak a kataszter és a
mezőgazdaság területén végzett szolgáltatásokra
Speciális díjak a dokumentumok másolatának elkészítésére fordított költségek
9, cikkely (1) bekezdés az 544/2001-es szám] törvényből
fedezésére
14. cikkely a kormány 21/2002-es számú Rendeletéből
Speciális illeték a referendumban jóváhagyott célkitűzések finanszírozására
19. és 20. cikkelyek a kormány 71/2002-es számú
Speciális illetékek a köz- és magánterületek adminisztrációs szolgáltatásinak
Rendeletéből
működtetésre
18. cikkely a 333/2003-as számú törvényből
speciális illetékei vagyonvédelmi őrzés megfizetésére
25. cikkely, d) betű alattiak a 481/2004-es sz. törvényből
Polgárvédelmi speciális illeték
Speciális illeték a egyes beruházási költségek vagy ezek működtetési
43. cikkely, (7) bekezdés az 51/2006-os módosításokkal és
költségeinek visszatérítésére.
kiegészítésekkel újraközölt törvényből,
Speciális illetékek a közhasznú tevékenységek szolgáltatására/ végzésére.
3.

és 3. cikkely a kormány 13/2001-es számú
Rendeletéből …

5. cikkely, (2) bekezdés k) betű alattiak, 26. cikkely (1)
bekezdés b) ás c) betű alattiak, (3) bekezdés, (5) bekezdés
Speciális illeték a köztisztasági szolgáltatásokra
valamint (8) bekezdés az újraközölt 101/2006-os sz.
törvényből.
10. cikkely g) betű alattiak és a 34. cikkely, (2) és (3)
Speciális illeték a közvilágítási szolgáltatás végzésére
bekezdései a 230/2006-os sz. törvényből
13. cikkely f) betűje alattiak a 241/2006-os számú
Speciális illeték az ivóvíz és szennyvíz elvezetési szolgáltatokra
újraközölt törvényből
35. cikkely,(5) bekezdés a kormány 44/2008-as számú
Speciális képviseleti és tanácsadói illeték
Rendeletéből
Házszám (ellenérték) ) illeték

- 60 lej/6 hónap/asztal
- 95 lej/év/asztal

- 60 lej/6 hónap/asztal
- 95 lej/év/asztal

0

0

- 0,3 lej/oldal

0

0

0

- 20 lej/év/gazdaság
- 2,4 lej/év/gazdaság

- 20 lej/év/gazdaság
- 2,4 ej/év/gazdaság

0

0

- magánszemélyek
- 3 lej/hónap/személy
- jogi személyek
- 50 lej /m2/m3, de nem
kevesebb mint 15 lej/hó

- magánszemélyek
- 3 lej/hónap/személy
- jogi személyek
- 50 lej /m2/m3, de nem
kevesebb mint 15 lej/hó

0

0

- 1,96 lej/m3 elfogyasztott víz
0

16.

A kultúrotthon bérleti díja:

______________________________________________________________

- 4,5 lej/házszám
- 600 lei



Iriny

előadásokra

300 lei

- 4,5 lej/házszám
Érendréd

- 600 lei

Dengeleg -

300 lei

Iriny - 300 lei
Iriny - 300 lei
________________________ ________________________
Érendréd - 100 lei
Érendréd - 100 lei
Dengeleg -

-bálok és diszkotékák számára

- 1,96 lej/m3 elfogyasztott
víz
0

Dengeleg lakodalomra (4 napra)

- 0,3 lej/oldal

0

Érendréd



--bármilyen termék árusítása
járművekből
- 6 lej/nap/jármű
- a piacon levő asztalok
használata - 2,4 lej/nap/asztal
-kisállatok eladása
- 0,7 lej/nap/darab
-nagytestű állatok eladása
- 1,2 lej/nap/darab
-helypénz árusító helyekre
- 0,7 lej/nap/m2
asztalfoglalás- 12 lej/hó/aszatal

50 lej

-

100 lei

50 lei

Dengeleg Iriny

50 lej

-

100 lei

50 lei

17.

A kultúrotthon bérleti díja
A kultúrotthon bérleti díja

18.

19.
20.

Edénybérlés díjai
Asztalok, padok bérleti díjai

Az érendrédi és irinyi kultúrotthonok pincehelyiségeinek bérlete diszkotékák,
kulturális esték szervezésésre
A bálok, diszkotékák szervezői felelnek az épület és benne levő javak
épségének megőrzéséért.
A kultúrotthonnak halotti torok rendezésére való kibérlése ingyenes, csak az
edényhasználat és az áramfogyasztás díjköteles.
Bármilyen típusú bérlés 500 lejes garancia letétbe helyezésével jári.
A pincehelyiségek bérlésére 50 lejes garancia letétbe helyezés szükséges.
A kultúrotthon bérleti díjai nem tartalmazzák az elhasznált villamosenergia
árát, amelyet külön kell kifizetni. .
edénybérlés

21.

Helyiség bérlés

22.

Területhasználati díj Érendréd község Helyi Tanácsa
vagyongazdálkodásában levő területek után

23.

24.

Használati díj :

Köztisztasági díjak

-

-

50 lej/este

0,06 lej/darab

-asztalok, padok kibérlése rendezvényekre
Bérlések

50 lej/este

0

lakáscélú helyiség

-100 lej/hó/apartament
-50 lej/hó/szolgálati
apartament
- 4,5 lej/hasznos m2/hó
- 3,5 lej/m2/hó
- 1,2 lej/m2/hó

- kereskedelmi
- melléképület
-raktározási felület

-100 lej/hó/apartament
-50 lej/hó/szolgálati
apartament
- 4,5 lej/hasznos m2/hó
- 3,5 lej/m2/hó
- 1,2 lej/m2/hó

szántóföld II-es kategória
- III-IV-es kategória
- kaszáló
- mocsár(nem mezőgazdasági)

-

- mérleg
- füldgyalu és markoló
-kupás traktor
- silózó traktor

- 10 lej / mérés
- 70 lej / óra
- 70 lej/ óra
- 100 lej / óra

- 10 lej / mérés
- 70 lej / óra
- 70 lej/ óra
- 100 lej / óra

- magánszemélyek
- jogi személyek

- 3 lej/hónap/személy
- 50 lej /m2/m3, de nem
kevesebb mint 15 lej/hó

- 3 lej/hónap/személy
- 50 lej /m2/m3, de nem
kevesebb mint 15 lej/hó

-

350 lej/ha/év
200 lej/ha/év
120 lej/ha/év
70 lej/ha/év

0,06 lej/darab helybélieknek
0,20 lej/darab más település
lakosai számára
5 lej/asztal/nap
3 lej/pad/nap

350 lej/ha/év
200 lej/ha/év
120 lej/ha/év
70 lej/ha/év

-

Megj: 1. A táblázatba annyi sor illesztendő be, amennyi az össze kirótt speciális illetéket tartalmazza a területi-közigazgatási egységben vagy alegységben.

2. A jogalapok, valamint a használt kifejezések csak pélada jellegűek, nincs korlátozó vagy kizáró jellegük.

B melléklet

IX FEJEZET – MÁS HELYI ILLETÉKEK

486. cikkely - (1)  A közterületetek időszakos használatára, valamint a
múzeumok, emlékházak, történelmi, ásatási, építészeti és ezekhez hasonló
műemlékek látogatási díjai.

486. cikkely - (2)  Illetékek az olyan berendezésekre, amelyek bevételt
realizálnak és közterületi infrastruktúrákat használnak azokban a
helységekben ahol ez rendelkezésre áll, valamint környezeti hatásokat
váltanak ki.
486. cikkely - (6)  Illeték a tömbházak, illetve az egycsaládos lakóházak
hőszigetelésére, a tulajdonosok hozzájárulásának mértékében kiutalt
összegekre.

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT
SZINTEK A 2015-ÖS ÉVRE
- lej -

A HELYI TANÁCS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT
SZINTEK A 2016-OS ÉVRE
- lej -

0

0

0
0

0
0

0

0

Megj: A táblázatba annyi sor illesztendő be, amennyi az összes, kirótt speciális illetéket tartalmazza a területi-közigazgatási egységben vagy alegységben

A HELYI TANÁCS ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT KEDVEZMÉNYEK
Nr.
crt.

C melléklet

Jogalapok

1. 469 cikkely (2) bekezdés … -mezőgazdasági utánfutók mezőgazdasági munkálatokhoz ?
2. 485 cikkely (1) bekezdés …díjmentességek és illeték kedvezmények volt politikai foglyok, háborús veteránok, és azok özvegyei, súlyos vagy hangsúlyozott fogyatékkal élők, 1-es, 2-es és más fokozatúak.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Megj: 1. Csak a jelen határozat szerinti normatív jellegű kedvezmények és mentességek foglaltatnak be.
2. A táblázatba annyi sor illesztendő be, amennyi az összes, kirótt speciális illetéket tartalmazza a területi-közigazgatási egységben vagy alegységben

Az A, B és C mellékletek szerves részét képezik jelen Függeléknek.

II. 117/1999 –es számú törvény a bélyegilletékekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
AZ IDŐSZERŰSÍTETT1/KIIGAZÍTOTT2 BÉLYEGILLETÉKEK TÁBLÁZATA
1

) Kivonat a 117/1999-es számú törvényből a bélyegilletékekre vonatkozóan: „ 4.cikkel - … (2) bekezdés Az (1)bekezdés szerinti illetékek egészen 40% -ig növelhetők, a helyi tanácsok által,
amelyeknek a területi hatáskörében a szolgáltatást végző székhelye van. .
(3) A helyi tanácsok a közszolgáltatások normális működésének szükségletei mértékében, valamint a helyi közigazgatósági hatóságok megbízásainak teljesítése függvényében állapíthatják meg a (2)
bekezdésben foglalt emelések mértékét.
(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti illetékek törvényi rendelkezések szerint módosulnak, a 40%-ig való emelés az új illetékszintekre alkalmazandó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
13.cikkely – A jelen törvényben meghatározott bélyegilletékek időszakonként frissítésre kerülnek, az infláció függvényében: :
a) a helyi tanácsok határozata által, a helyi adókat és illetékeket szabályozó törvény feltételei között, a bélyegilletékekre vonatkozóan, amelyek a helyi költségvetés bevételeit képezik”
2
) Kivonat a 227/2015-ös számú Adótörvényből: “494. cikkely. - … (10)bekezdés A helyi költségvetés bevételeit képezik az alábbi összegek:
………………………………………………………………………………
c) a törvényben meghatározott bélyegilletékek, kivéve az okmánybélyegek forgalmazásával járó költségeket.
(11) A (10) bekezdés szerinti összegek, … c) kiigazításra kerül, hogy az inflációs ráta tükröződjék benn, a Közpénzügyi Minisztérium, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium közösen
kidolgozott normatívái alapján”
A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT
A HELYI TANÁCS ÁLTAL
4. cikkely, (2) bekezdés
KVÓTÁK 2016-RA
MEGHATÁROZOTT KVÓTÁK 2016-RA

Jogszabály kivonat

0% - 40%

0%

FRISSÍTETT1KIIGAZÍTOTT SZINTEK2 A
2015-ÖS ÉVRE
- lej -

FRISSÍTETT1KIIGAZÍTOTT SZINTEK2 A
2016-OS ÉVRE
- lej -

I fejezet
Az Igazságügyi Minisztérium, a Legfelsőbb Bíróság mellett működő Ügyészség, a közjegyzők, valamint a más közintézmények által
kibocsátott igazolásoktól különböző egyéb igazolások kibocsátásának díjszabásai
1. A központi és helyi közigazgatási szervek, más hatóságok, állami
intézmények, amelyek, hatáskörük gyakorlása közben, olyan jogosultsággal
bírnak, hogy ténybeli helyzeteket tanúsítsanak, a bizonylatok, igazolások és más
2
2
ténybeli helyzet-megállapítást szolgáló bejegyzések kibocsátásával, kivéve
azokat az okiratokat, amelyekre nagyobb összegű bélyegilletmény fizetendő.
a 207/2015-ös Adóügyi törvény 344-es cikkelye szerint „Az olyan bizonyítványok, igazolások, vagy más dokumentumok, amelyeknek kibocsátására a
törvény bélyegilleték megfizetésére kötelez, és amelyeket az adóhatóságok bocsátanak ki, bélyegilleték mentesek.”
2. Termelői bizonyítvány kibocsátása

3. Tulajdonlevél kibocsátása állatok birtoklása esetén, egyedenként:
- 2 év alatti állatok
- 2 év feletti állatok
4. Az állatok tulajdonjogának átruházása (átíratás) igazolása, egyedenként,
tulajdonjegyek formájában:
- 2 év alatti állatok
- 2 év feletti állatok
5. Adózási igazolás kibocsátása

Hatályon kívül helyezve a helyi adók és illetékről szól 36/2006-os
kormány Rendlet 80 cikkelyének j) betűje alattiakban foglaltak alapján

x
2
2

x
2
2

x

x

2
5

2
5

Hatályon kívül helyezve a 174/2004-es törvény 144 cikkelyének 1. pontja szerint,
amely a 92/2003-as kormányrendeletben megjelent Adóügyi törvényt hagyta
jóvá

6. Kérésre kibocsátott törvényszéki orvosszakértői igazolások, valamint más,
2
2
igazságszolgáltatásban használt orvosi igazolások.
7. Kérésre kibocsátott büntetlenségi igazolás
2
2
8.Kérvényezésre, a név és a nem megváltozásának bejegyzése az anyakönyvi
15
15
okiratokba.
9. Kérvényezésre a házasság felbontásának bejegyzése az anyakönyvi
2
2
okiratokba.
10. Kérvényezésre a külföldi hatóságok által kiállított anyakönyvi iratok
2
2
bejegyzése a román anyakönyvi okiratokba.
11.Anyakönyvi okiratok újra kibocsátása és kitöltése, kérvényezésre.
2
2
12.Az elveszett, eltulajdonított, megrongálódott vagy tönkrement személyi
2
2
igazolványok újra kibocsátásra.
II FEJEZET
Személyazonossági igazolványok cseréjének, bejegyzések beírásának, valamint vadász és horgászengedélyek kibocsátásának díjszabásai.
1. Személyazonossági igazolványok:
x
X

a) személyazonossági igazolványok kibocsátása vagy cseréje román
állampolgárok számára,személyazonossági igazolványok kibocsátása vagy
érvényességük meghosszabbítása külföldi állampolgárok számára, vagy
5
5
állampolgárság nélküli személyek számára, valamint az állandó lakhely
megváltozásának a bejegyzése román állampolgárok számára
Eltörölve a kormány 70/2009-es Sürgősségi Kormányrendeletében
b) a lakhely vagy az állandó lakhely megváltozásának bejegyzése
c) éves láttamozás bejegyzése az idegen állampolgárok és állampolgárság
6
6
nélküliek személyazonossági igazolványába
d) új személyazonossági igazolvány, kártya kibocsátása, ideiglenes igazolvány Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
az elveszett, eltulajdonított, megrongálódott, tönkrement igazolvány helyébe.
2. Magán és jogi személyek kérvényei nyomán kibocsátásra kerülő Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
adatszolgáltatás az állandó lakossági nyilvántartóból
3. Éves láttamozás kibocsátása vadászengedélyekre
3
3
4. Éves láttamozás kibocsátása horgászengedélyekre
2
2
III FEJEZET
A gépjárművezetői jogosítványok megszerzéséhez szükséges vizsgáztatás díjtételei
1. Gépjármű vezetési tanfolyamot végzettek vizsgáztatása:
x
X
a) A, A1, B, B1 és B+E kategóriás és alkategóriás gépjárművezetői
6
6
jogosítvány megszerzése
Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
b) A kategóriás gépjárművezetői jogosítvány megszerzése
c) B, B1, B+E kategóriás és alkategóriás gépjárművezetői jogosítvány Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
valamelyikének megszerzése
d) C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb és Tv kategóriás és
28
28
alkategóriás gépjárművezetői jogosítvány valamelyikének megszerzése
e) C1+E, D1+E, C, D, Tb és Tv kategóriás és alkategóriás gépjárművezetői Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
jogosítvány valamelyikének megszerzése
Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
f) C+E, D+E kategóriás gépjárművezetői jogosítvány megszerzése
2. Gépkocsivezetői jogosítvány semmités utáni vizsga díjtétele, a megsemmisített
jogosítvány kategóriája szerint, valamint azon személyek számára, akiket
ugyanazon jogosítvány kategórián belüli vizsgákon három alkalommal
84
84
elutasítottak, valamint azon személyek számára, akik gépkocsivezetői
tanfolyamot nem végeztek, a B, B1, B+E kategóriák kivételével
3. Gépkocsivezetői jogosítvány semmítése utáni vizsga díjtétele, a Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
megsemmisített jogosítvány kategóriája szerint
4. Vizsga díjtétele azon személyek számára, akiket ugyanazon jogosítvány Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
kategórián belüli vizsgákon három alkalommal elutasítottak
IV FEJEZET
Gépjárművek és utánfutók forgalmi bejegyzésének illetékei, ideiglenes közlekedési engedélyek, próba közlekedési engedélyeztetés illetékei
1. Gépjárművek és utánfutók állandó vagy időszakos forgalmi bejegyzésének
x
x
illetékei:
a) Gépjárművek és utánfutók 3500 kg. maximális összsúlyig engedélyezve
60
60
b) 750 kg és 3500 kg maximális összsúlyig engedélyezett gépjárművek és
Eltörölve a kormány 70/2009 Sürgősségi Kormányrendeletében
utánfutók

c) 3500 kg.-tól nagyobb összsúlyig engedélyezett gépjárművek és utánfutók
145
145
2. Nem bejegyzett vagy időszakosan forgalomba írt gépjárművek és utánfutók
9
9
után fizetendő közlekedési engedély illetéke
3. Gépjárművek és utánfutók próba közlekedésének engedélyezésére kirótt
414
414
illeték.
IV1 FEJEZET Adatszolgáltatási díjak
1.
Magán- és jogi személyek kérvényeinek iktatása adatszolgáltatás
kérelmezéséről,
az Országos
személyi
nyilvántartóból,
valamint
a
gépjárművezetői
jogosítványok
és
forgalmi
engedélyek
országos
5
5
Nyilvántartójából, vagy a a gépjárművezetői jogosítványok és forgalmi engedélyek
megyei vagy Bukarest municípiumi iktatóiból.
V FEJEZET
Birtoklevelek kiállításának díjszabása az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 18/1991-es számú Földtörvény alapján
szerzett földtulajdonról
Birtoklevelek kiállításának díjszabása az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel újraközölt 18/1991-es számú Földtörvény alapján szerzett
15
15
földtulajdonról, kivéve a mezőgazdasági és erdőterületeket**)
**) A kormány nr.105/2004-es számú sürgősségi Rendeletében, a mezőgazdasági és erdőterületek birtokleveleinek kiállításról és kézbeadásáról hozott intézkedések, amelyeket
Románia Közlönye köztudomásra hozott ( Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004) és a 34/2005-ös számú törvény, törvényerőre emelt, a birtoklevelek
kiadása és kézbeadása folyamat befejezése céljából, ezeknek a tulajdonleveleknek a kibocsátása és átadása tulajdonosknak ingyenes.

Megj: Az díjak nem tartalmazzák a szolgáltatás eredményeként kiadott dokumentumok ellenértékét, amelyet a törvényes rendelkezéseknek megfelelően állapítanak
meg.

III. A kormány 80/2013-as számú sürgősségi Rendelete az eljárási bélyegilletékekről
A FRISSÍTETT1/KIIGAZÍTOTT2
ELJÁRÁSI BÉLYEGILLETÉKEK

1

) Kivonat a kormány 80/2013-as számú sürgősségi Rendeletéből, az eljárási bélyegilletékről: „50 cikkely. – (1) Jelen sürgősségi kormányrendeletbe foglalt eljárási bélyegilletékek szintjeit évente
frissítik az inflációs ráta indexe szerint, kormányhatározatban a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint.;”
2
) Kivonat a 227/2015-üs számú Adótörvényből: „ 494. cikkely. - … (10) bekezdés A helyi költségvetés bevételeit képezik az alábbi összegeke:
………………………………………………………………………………
b) az eljárási bélyegilletékek és más, a törvény által meghatározott bélyegilletékek;
………………………………………………………………………………
(11) A (10) bekezdés szerinti összegek, … c) kiigazításra kerül, hogy az inflációs ráta tükröződjék benn, a Közpénzügyi Minisztérium, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium közösen
kidolgozott normatívái alapján”
FRISSÍTETT1KIIGAZÍTOTT SZINTEK2 A 2015FRISSÍTETT1KIIGAZÍTOTT SZINTEK2 A
ÖS ÉVRE
2016-OS ÉVRE
A jogi alapok kivonatai
- lej - lej -

3. cikkely – (1) Az igazságszolgáltató intézményekhez benyújtott, pénzben értékelhető jogi keresetek eljárási illeték szintjei:
a) 500 lejig – 8%, de nem kevesebb mint 20 lej;
500 lejig – 8%, de nem kevesebb mint
20 lej
b) 501 lej és 5.000 lej között - 40 lej + 7%-a az 500 lejt meghaladó összegnek
501 lej és 5.000 lej között - 40 lej + 7%-a
az 500 lejt meghaladó összegnek;

500 lejig – 8%, de nem kevesebb
mint 20 lej;
501 lej és 5.000 lej között - 40 lej +
7%-a az 500 lejt meghaladó
összegnek;

c) 5001 lej és 25.000 lej között - 355 lej + 5%-a az 5.000 lejt meghaladó összegnek;
d) 25.001 lej és 50.000 lej között – 1355 lej + 3 %-a
összegnek

25.000 lejt meghaladó

5001 lej és 25.000 lej között - 355 lej +
5%-a, az 5.000 lejt meghaladó
összegnek;
25.001 lej és 50.000 lej – 1355 lej + 3
%-a 25.000 lejt meghaladó összegnek

e) 50.000 lej és 250.000 lej között – 2105 lej+ 2%-a az 50.000 lejt meghaladó
összegnek

e) 50.000 lej és 250.000 lej között –
2105 lej+ 2%-a az 50.000 lejt
meghaladó összegnek
f) 250.000 – 6105 lej + 1 %-a a 250.000 lejt meghaladó összegnek
f) 250.000 – 6105 lej + 1 %-a a
250.000 lejt meghaladó összegnek
5.cikkely – (1) A megosztási területén benyújtott keresetekre az alábbiak az eljárási bélyegilletékek:
b) a társtulajdonosi minőség megállapítása és a feleknek járó kvóták megállapítása
50
társtulajdonosként 50 lej
6. cikkely – (1) A csökkentett értékű kerestek esetében, amelyeket a 134/2010 50 lej a bélyegilleték, amennyiben az
Polgári eljárási kódex kiegészítésekkel és módosításokkal újraközölt törvény szerint, igénylés értéke a 2000 lejt nem
a továbbiakban Polgári törvénykönyvnek VI könyvének, X címe alatt megfogalmazott haladja meg, és 200 lej, amennyiben
speciális procedúra szerinti eljárásban alkalmaznak, 50 lej a bélyegilleték, az igénylés értéke meghaladja a
amennyiben az igénylés értéke a 2000 lejt nem haladja meg, és 200 lej, 2000 lejt
amennyiben az igénylés értéke meghaladja a 2000 lejt.
(2Fizetési meghagyásra benyújtott keresetet 200 lejes bélyegilleték terhel a
200
Polgári törvénykönyv VI-ik könyve, IX címe szerint
(3) A jogtalanul elfoglalt ingatlan kiürítésére benyújtott keresetet, amelyet a Polgári
törvénykönyv VI. könyve XI címe alatti speciális eljárás szerint oldanak meg, 100 lej
100
eljárási bélyegilleték terheli.
(4) Az elnöki rendelkezést igénylő keresetek eljárási bélyegilletéke, amennyiben nem Az eljárási bélyegilleték, amennyiben
értékelhetők pénzértékben, 20 lej. Amennyiben az elnöki rendelkezést igénylő nem értékelhetők pénzértékben, 20 lej.
keresetek értékelhetők pénzértékben az eljárási bélyegilleték 50 lej, ha az érték nem Amennyiben az elnöki rendelkezést
haladja meg a 2000 lejt, és 200 lej a bélyegilleték, ha az érték meghaladja a 2.000 igénylő keresetek értékelhetők
lejt.
pénzértékben az eljárási bélyegilleték
50 lej, ha az érték nem haladja meg a
2000 lejt, és 200 lej a bélyegilleték, ha
az érték meghaladja a 2.000 lejt.
7.cikkely – Magánszemélynek, erkölcsi, becsületbeli, megbecsülésen vagy
emberi méltóságban okozott károk esetén kártérítés igényével benyújtott
kereset eljárási bélyegilletéke 100 lej.
8.cikkely – (1) 100 lej a bélyegilletéke az igazságszolgáltatási intézményekhez
benyújtott alábbi kereseteknek:
(2) A felek előzetes jogi helyzetbe való visszahelyezése, amennyiben ez nem
semmisségi megállapítási eljárás része, egy vagyoni jogügylet megoldása vagy
felbontása, 50 lejes az eljárásügyi bélyegilleték, amennyiben az igénylés értéke nem
haladja meg az 5.000 lejt, és 300 lej, az olyan igénylésekre amelyeknek értéke
meghaladja az 5.000 lejt.

5001 lej és 25.000 lej között - 355
lej + 5%-a, az 5.000 lejt meghaladó
összegnek;
25.001 lej és 50.000 lej – 1355 lej +
3 %-a 25.000 lejt meghaladó
összegnek
e) 50.000 lej és 250.000 lej között –
2105 lej+ 2%-a az 50.000 lejt
meghaladó összegnek
f) 250.000 – 6105 lej + 1 %-a a
250.000 lejt meghaladó összegnek

50
50 lej a bélyegilleték, amennyiben
az igénylés értéke a 2000 lejt nem
haladja meg, és 200 lej,
amennyiben az igénylés értéke
meghaladja a 2000 lejt

200
100
Az eljárási bélyegilleték,
amennyiben nem értékelhetők
pénzértékben, 20 lej. Amennyiben
az elnöki rendelkezést igénylő
keresetek értékelhetők
pénzértékben az eljárási
bélyegilleték 50 lej, ha az érték nem
haladja meg a 2000 lejt, és 200 lej
a bélyegilleték, ha az érték
meghaladja a 2.000 lejt.

100

100

100

100

50 lejes az eljárásügyi bélyegilleték,
amennyiben az igénylés értéke nem
haladja meg az 5.000 lejt, és 300 lej,
az olyan igénylésekre amelyeknek
értéke meghaladja az 5.000 lejt

50 lejes az eljárásügyi bélyegilleték,
amennyiben az igénylés értéke
nem haladja meg az 5.000 lejt, és
300 lej, az olyan igénylésekre
amelyeknek értéke meghaladja az
5.000 lejt

9.cikkely – Az alábbi keresetek eljárási bélyegilletékei, amelyeket a per folyamán, avgy a perhez kapcsolódóan nyújtanak be:

a) kizárási kérelem polgári perekben – a perben minden résztvevő számára- akiknek
a kizárást kérelmezik - 100 lej;
b) áthelyezési kérelem polgári peres ügyekben - 100 lej;
c) határidő kérése - 20 lej;
d) elévülési kérelem - 20 lej;
e) a Polgári törvénykönyv 190. cikkelyében foglaltak szerinti büntetés és kártérítés
megállapítására hozott bírói végzés ellen, újraelemzés iránti kérelem benyújtása - 20
lej
f) a Polgári törvénykönyv 200. cikkelye
(4) bekezdés szerint, perbe hívás
semmitésére vonatkozó bírói végzés ellen, újraelemzés iránti kérelem benyújtására
kirótt eljárási bélyegilleték - 20 lej;
h) Eljárási bélyegilleték az elveszett bejegyzések és végzések újra kiadására
benyújtott kérelmekre - 50 lej;
i) Eljárási bélyegilleték egyszerű másolat kibocsátására benyújtott kérelemre a
periratban levő bejegyzésekről, amennyiben ezt a bíróság végzi- 0,20 lej/loldal;
j) Eljárási bélyegilleték egyszerű másolat hitelesítésére benyújtott kérelemre a
periratban levő bejegyzésekről, minden másolat példányra- 1 lej/oldal;
k) Eljárási bélyegilleték bármilyen más, adott helyzetet, tényt igazoló okirat iránti
kérelemre, amelyek a bírósági archívumokban, vagy az ügyiratokban találhatók – 1
lej/oldal;
l) Eljárási bélyegilleték véglegesített bírósági végzések egyszerű másolatának
kiadásra benyújtott kérelemre a periratban levő bejegyzésekről, minden másolat
példányra- 5 lej/másolt oldal;
10. – (1) A végrehajtási eljárás során az alábbi kérelmek bélyegilletékei a következők:
a) a bírósági végrehajtási végzéstől különböző, végrehajtói jogcímmel való felruházás
iránti kérelem, jogcímenként – 20 lej;
b) végrehajtás felfüggesztésének kérelmezése, beleértve az időszakos felfüggesztést
is - 50 lei.
(2) A végrehajtási eljárás megfellebbezése esetén, a bélyegilletéket a javak értékéra
számítják, amelynek a végrehajtása a végrehajtás tárgyát képezi, vagy a tartozás
értékére, amennyiben a tartozás kisebb mint a végrehajtott javak értéke. A
bélyegilleték összege nem haladhatja meg az 1000 lejt, függetlenül a kifogásolt érték
összegétől. Abban az esteben, amikor a a végrehajtási eljárás tárgya nem
határozható meg pénzbeni értékben a végrehajtási eljárás ellen benyújtott kifogás
bélyegilletéke 100 lej.
(4) A végrehajtási eljárás visszafordításának kérelmezésére kirótt eljárási
bélyegilleték minden estekben 50 lej, amennyiben a kérés összege nem haladja meg
az 5000 lejt, és 300 lej amennyiben az érték meghaladja az 5000 lejt.
11. cikkely – (1) Más besorolású kérelmek eljárási bélyegilletékei az alábbiak:
a) a felek közötti megegyezést a bíróság előtt szentesítő végzés kibocsátása iránti
kérelem bélyegilletéke, beleértve a békítő előtt kötött megegyezéseket is- 20 lej;
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. A bélyegilleték összege nem
haladhatja meg az 1000 lejt,
függetlenül a kifogásolt érték
összegétől. Abban az estekben,
amikor a a végrehajtási eljárás tárgya
nem határozható meg pénzbeni
értékben a végrehajtási eljárás ellen
benyújtott kifogás bélyegilletéke 100
lej.
A kirótt eljárási bélyegilleték minden
estekben 50 lej, amennyiben a kérés
összege nem haladja meg az 5000 lejt,
és 300 lej amennyiben az érték
meghaladja az 5000 lejt.

. A bélyegilleték összege nem
haladhatja meg az 1000 lejt,
függetlenül a kifogásolt érték
összegétől. Abban az estekben,
amikor a a végrehajtási eljárás
tárgya nem határozható meg
pénzbeni értékben a végrehajtási
eljárás ellen benyújtott kifogás
bélyegilletéke 100 lej.
A kirótt eljárási bélyegilleték minden
estekben 50 lej, amennyiben a
kérés összege nem haladja meg az
5000 lejt, és 300 lej amennyiben az
érték meghaladja az 5000 lejt.

20

20

b) biztosító intézkedésekkel kapcsolatos kérelmek bélyegilletéke - 100 lej;
amennyiben ezeknek tárgyai hajókra és repülőgépekre vonatkozó biztosító
intézkedések a bélyegilleték 1000 lej;

biztosító intézkedésekkel kapcsolatos
kérelmek bélyegilletéke - 100 lej;
amennyiben ezeknek tárgyai hajókra
és repülőgépekre vonatkozó biztosító
intézkedések a bélyegilleték 1000 lej

biztosító intézkedésekkel kapcsolatos kérelmek bélyegilletéke
100 lej; amennyiben ezeknek
tárgyai hajókra és repülőgépekre
vonatkozó biztosító intézkedések a
bélyegilleték 1000 lej

c) a peres ügy elhúzásának sérelmezése és folyamodvány benyújtása kifogás
20
20
megoldása ellen - 20 lej.
12. cikkely – Kérelem benyújtása jogi személyiség megszerzése céljából, működés engedélyezésére és a jogi személyek bejegyzésére, az alábbiak szerinti
bélyegilletékek alkalmazandók:
a) politikai pártok bejegyzésének kérelmezése vagy ezek statútumainak módosítása
300
300
- 300 lej;
b) a társadalmi Dialógus törvényében -62/2011-es, módosításokkal újraközölt
törvény-, meghatározott csoportok jogi személyiségi státusza megszerzésére
200
200
benyújtott kérelmek, valamint az alapító okiratokban kért módosítások - 200 lej;
c) Kérelem benyújtása jogi személyiség megszerzése céljából egyesületek,
alapítványok, szövetségek és föderációk számára illetve ezek alapítóokirataiban kért
100
100
módosítások - 100 lej.
13. cikkely – A szerzői tulajdonjog területén benyújtott keresetek eljárásügyi bélyegilletékei a következők:
a) kérelem a szerzői tulajdonjog és a kapcsolódó jogok elismerésére, a szerzői jog
megsértésének megállapítása a károk megtérítése, beleértve a szerzői jog
megfizetését és a műalkotásért járó összeget, valamint azonnali károk
100
100
keletkezésének elkerülésére hozott bármilyen intézkedés, ezeknek a károknak a
helyrehozása és a sérült jog visszaállítás - 100 lej;
b) újítói és feltalálói minőség elismertetése, a találmányból eredő jogok, a licenszszerződések és jogátadási szerződések, beleértve a feltaláló vagyoni jogait - 100
100
100
lej;
c) pénzértékben nem kifejezhető márkanév, rajzok, ipari modellek jogvédelmének
300
300
kérelmezése - 300 lej.
14. cikkely – (1 A módosított és kiegészített 85/2006-os számú fizetésképtelenségi
törvény alapján benyújtott keresetek, kérelmek, fellebbezések, valamint a 287/2004es törvényben, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott 10/2004es számú törvény a hitelintézetek csődjéről, valamint az utólagos módosításokkal és
200
200
kiegészítésekkel elfogadott
503/2004-es számú törvény a biztosítási
tevékenységben a pénzügyi kilábalás, csőd, feloszlás vagy felszámolás
kezdeményezése 200 lejes eljárásügyi bélyegilleték megfizetését feltételezi..
(2) A bírósági hatáskörbe eső cégbírósági bejegyzés a Cégjegyzékbe 100 lejes
100
100
eljárásügyi bélyegilleték megfizetését feltételezi.
15. – A családi kapcsolatokkal összefüggő keresetek, kérelmek eljárásügyi bélyegilletékei az alábbiak:
a) a módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 287/2009-es számú polgári kódex
– a továbbiakban Polgári törvénykönyv - 373 cikkely, a) betűje alattiak alapján
200
200
benyújtott válóperes kereset - 200 lej;
b) a Polgári törvénykönyv - 373 cikkely, b) betűje alattiak alapján benyújtott válóperes
100
100
kereset - 100 lej;
c) a Polgári törvénykönyv - 373 cikkely,d) betűje alattiak alapján benyújtott válóperes
50
50
kereset – 50 lej;
d) kérelem kártérítés megítélésére, valamint a kompenzációs tevékenységek
50
50
elvégzésére - 50 lej;

e) azokra a kérelmekre kirótt eljárásügyi bélyegilleték, amelyek: nem válóperes
keresetekhez kapcsolódnak, amelyeknek a tárgya gyermek elhelyezés, szülői jogok
gyakorlása, a szülők hozzájárulása a gyermek felneveléséhez és neveléséhez, a
20
20
szülő, vagy más személyek jogosultsága, hogy személyi kapcsolatai legyenek a
gyermekkel, a család lakhelye- 20 lej, minden egyes kérelem;
f) minden más pénzben nem értékelhető kérelem - 20 lej, amennyiben a törvényben
20
20
előírtak alapján nem mentesek az eljárásügyi bélyegilleték megfizetés alól.
1. cikkely – A közigazgatási bírósági gyakorlatban, a jogsértettek által benyújtott kérelem, amelyben egy közigazgatás döntés, vagy egy közigazgatási hatóság
alaptalanul elutasította egy jogosultságra irányuló kérelmüket és emiatt jogsérelmet szenvedtek az alábbi eljárásügyi bélyegilletékek fizetendők:
a) a közigazgatási okirat semmissé tételére irányuló kérelem, a kért jog elismerésére,
50
50
valamint egy igazolvány, igazolás vagy bármely írás kiállítása erről – 50 lej;
b) vagyoni jellegű kérések estén, amelyekben egy közigazgatási döntés 10% a kért értékből, de nem több mint
10% a kért értékből, de nem több
következtében a kár rendezését igénylik – 10% a kért értékből, de nem több mint 300
300 lej.
mint 300 lej.
lej.
17. cikkely – az utólagos módosításokkal újraközölt 36/1995-ös számú Közjegyzői törvény alapján benyújtott kérelmek bélyegilletékei az alábbiak:
a) fellebbezés a Közjegyzői Kamara igazgatósági Kollégiumának, vagy a Közjegyzők
Szövetsége Tanácsának végrehajtó irodája döntése ellen, amelyekben közjegyzők
100
100
közötti illetékességi nézetkülönbségekről hoztak határozatot - 100 lej;
b) panasztétel egy közjegyzői akta teljesítésére hozott visszautasítási végzés ellen 20
20
20 lei.
18. cikkely – A törvényszéki végrehajtókra vonatkozó utólagos rendelkezésekkel
20
20
újraközölt 188/2000 számú törvény értelmében benyújtott kérelmekre- 20 lej
bélyegilleték fizetendő:
19. cikkely – A kihágások területén, a kihágás megállapításáról és bírságolásáról
20
20
készített jegyzőkönyv elleni panasz, valamint a kihirdetett végzés elleni
fellebbezés 20 lejes bélyegilleték megfizetését feltételezi.
20. cikkely – A telekkönyvi ügyekben indított keresetek, vagy kérelmek
50
50
eljárásügyi bélyegilletéke 5ö lej, amennyiben ez nem a jogalapot vitatja,.
21 cikkely. – a lakás tulajdonosoknak vagy a vegyes tulajdonok egyesületei
20
20
bejegyzési kérelmének, és a kihelyezett bíró végzése elleni fellebbezésnek - 20 lei.
21. cikkely – Az Igazságügyi Minisztériumnak címzett kérvények eljárásügyi bélyegilletékei:
a) iratok, vagy okiratmásolatok felülhitelesítése, külföldön való felhasználás céljából 10
10
- 10 lej, minden okiratra vagy annak másolatára;
b) fordítói és tolmácsi engedélyeztetés kérvényezése - 300 lej;
300
300
c) a hivatalos jogtanácsadói végzettségi cím, vagy a Romániában szerzett szakmai
tapasztalat megadására benyújtott kérelem, abból a célból, hogy az más Euországban vagy a Gazdasági Közösség országaiban gyakorolható legyen; az
engedélyezett törvényszéki fordítói és tolmácsi tevékenység tanúsítása, hogy az más
100
100
Eu-országban vagy a Gazdasági Közösség országaiban, vagy Svájcban
gyakorolható legyen; az törvényszéki műszaki szakértői igazolás, hogy az más Euországban vagy a Gazdasági Közösség országaiban, vagy Svájcban gyakorolható
legyen - 100 lej;
d) az Igazságügyi Minisztériumnak címzett kérelem a fordítói és tolmácsi
tevékenység és a törvényszéki műszaki szakértői tevékenységre alkalmasságot
igazoló diplomák ls szakmai képzettségeknek a Romániában szabályozott szakmák
100
100
szerinti elismertetésről a 200/2004-es törvény előírásai szerint, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel - 100 lej.

23. cikkely – (1) A bírósági végzések elleni fellebbezés eljárásügyi bélyegilletéke 50%- a, a:
a) pénzeben nem értékelhető kérelemre vagy keresetre, amelyben első fokon ítélet
20
született, de nem kevesebb mint 20 lej;
b) fellebbezés tárgyát képező összegre kirótt bélyegilletékre számítva, a
20
pénzértékben kifejezhető kérelmek esetén, de nem kevesebb mint 20 lej.
25. cikkely – (1) A bírósági végzések ellen benyújtott fellebbezés bélyegilletéke
100 lej amennyiben a Polgári perrendtartási kódex 488-as cikkelyének (1)
100
bekezdés 1-7 pontjai közül több ok is felhozható.
(2) Abban az esetben, amikor a jogi normák helytelen alkalmazása vagy megsértése
a fellebbezés a kifogásolt összegre
hozható fel, a pénzben kifejezhető keresetek és kérelmek esetén a fellebbezés a
kirótt eljárásügyi bélyegilleték 50%-a,
kifogásolt összegre kirótt eljárásügyi bélyegilleték 50%-a, de nem kevesebb mint 100
de nem kevesebb mint 100 lej;
lej; ugyanakkor a pénzben nem értékelhető vonatkozó kérelmek esetén a fellebbezés
ugyanakkor a pénzben nem
eljárásügyi bélyegilletéke 100 lej.
értékelhető vonatkozó kérelmek
esetén a fellebbezés eljárásügyi
bélyegilletéke 100 lej.
26. cikkely – (1) 20 lejes bélyegillető fizetendő a fellebbezés gyakorlására, vagy
20
esetenként a bírósági végzés elleni fellebbezés esetén:
(2) 50 lejes bélyegillető fizetendő a fellebbezés gyakorlására, vagy esetenként a
50
bírósági végzés elleni fellebbezés kérelmezése esetén
(3) A jogorvoslati kérelmek gyakorlása, amelyek csak a bírósági végzés
következtetéseire vonatkoznak minden esetben 100 lejes bélyegilletékkel nyújthatók
100
be.
26 cikkely. – (1) A semmítésre vonatkozó fellebbezés bélyegilletéke 100 lej.
100
(2) Az újravizsgálati kérelem bélyegilletéke 100 lej, minden egyes felhozott indokra
100
számítva.
(3) A bírói végzésre benyújtott semmítő kereset bélyegilletéke minden egyes
100
felhozott indokra számítva 100 lej, indokonként.
27. cikkely – Minden egyéb, pénzben nem értékelhető kereset vagy kérelem
benyújtása kivéve a törvény által meghatározott bélyegilleték mentes
20
eseteket, 20 lejes eljárásügyi bélyegillettékkel terhelt.

Ph.

Aláírja : Ülésvezető
Muresan Radu

20
20
100
a fellebbezés a kifogásolt összegre
kirótt eljárásügyi bélyegilleték 50%a, de nem kevesebb mint 100 lej;
ugyanakkor a pénzben nem
értékelhető vonatkozó kérelmek
esetén a fellebbezés eljárásügyi
bélyegilletéke 100 lej.

20
50
100
100
100
100
20

Ellenjegyzi :
Érendréd község jegyzője
Rendes Gheorghe

Végső megjegyzés: 1. Jelen Függelék egy keret-modellt képez, amely megfelelőképpen kiigazításra kerül a következő évek során, a közbejött törvényi változások
függvényében, valamint a területi-közigazgatási egység specifikus igényeinek figyelembevételével.
2. Minden szöveg ebben a Függelékben csupán tájékoztató és eligazító jellegű, a jelen keret-modell használatából keletkező jogi következmények teljes
felelőssége a felhasználót terheli, anélkül, hogy a kiadott/elfogadott közigazgatási jogszabályok a helyi közigazgatási egységek által, megfelelnének az érvényben levő
törvényi feltételeknek a kiadás-elfogadás időpontjában.

