Az illetékekről

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73.§-a alapján a korábbi illetékbélyeggel
történő illetékfizetés helyett (a másolat illetőleg a kivonat illetékének kivételével) az
adóhatóság 11742001-15390235-03470000 számú illetékbeszedési számlájára kell az
illetéket megfizetni. A befizetett illetékről szóló igazolást a kérelem előterjesztésével
egyidőben kell az adóhatóságnál igazolni. Amennyiben az eljárási illeték esedékességkor nem
kerül megfizetésre, az adóhatóság határozatban közli az adózóval a fizetendő illeték, valamint
a mulasztási bírság összegét, ami a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül még a
mulasztási bírság megfizetése nélkül teljesíthető. A meg nem fizetett illeték behajtásáról az
adóhatóság gondoskodik.
Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az illetéket bélyegben lerótták, azt az
önkormányzat illetékbeszedési számlájára is meg kell fizetni, ebben az esetben az
illetékbélyegben lerótt összeg a NAV Illetékhivatala útján kerül visszatérítésre.
Az illetékek mértéke:
Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás, az alábbiakban felsorolt eljárások
kivételével, illetékmentes.
•
Fellebbezési illeték: a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett
10.000.-Ft-ja után 400.-Ft, de legalább 5.000.-Ft, legfeljebb 500.000.-Ft. Ha a
fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000.Ft.
A gazdálkodó szervezet által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre,
adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott
összeg minden megkezdett 10.000.-Ft-ja után 400.-Ft, de legalább 15.000.-Ft,
legfeljebb 500.000.-Ft, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg,
a fellebbezés illetéke 15.000.-Ft.
•
Végzés elleni fellebbezésért 3.000.-Ft illetéket kell fizetni.
•

Az adó- és értékbizonyítvány kiállításának illetéke: 4.000.-Ft/hrsz. (kivéve: hagyatéki
eljárás, gyámhatósági eljárás, önálló bírósági végrehajtás).

•

A gazdálkodó szervezet által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre,
adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10.000.-Ft.

Az eljárási illeték nem az Önkormányzat bevétele.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
145.§-a alapján a beszedett közigazgatási hatósági eljárási illeték- és az azzal összefüggésben
felszámított késedelmi pótlék-, bírságbevételt a visszatérítésekkel csökkentve negyedévente
kell a Kincstár által megjelölt fizetési számlára átutalni.
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