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NYILATKOZAT 

A valós értékére nézően a kivitelezett munkálatoknak az épitkezési engedély alapján a fizikai 

és jogi személyek esetében, megfelelően a Kormány Rendeletének sz. 36/2002 a helyi adókra 

és illetékekre nézően, újraközölve 

  

B 

A 

C 

D 

Beiktattva           sz. alatt          /         20       -ből 

A jellegzetes szerkezetnek a terület berendezés 

és városrendészeti területen a helyi közigazgatási 

hatóságoknak azon terület-igazgatási részről ahol 

kivitelezték a munkálatokat  

 

KÖZ 

TISZTVISELŐ                  s.s. 

Benyujtják 15 napon 

belül  a lejárati idejétől a 

kivitelezési 

időtartamnak, melyet 

meghatározztak az 

épitkezési engedélyben, 

ennek célja az illeték 

szabályozzása a 

kiadásáért az 

engedélynek  a   

kivitelezett munkálatok 

valós értékének 

függvényében 

A dokumentum mely alapján 

begyűjtöttek a helyi 

költségvetésbe az illetéket a 

kiadásáért az épitkezési 

engedélynek 

Fajta 

Sz.                         20      -ből 

Alulirott                                                           azonositva a személyi irat által 

Széria                 sz.              és személy azonossági szám [][][][][][][][][][][][][] , minőségben 

mint haszonélvezője/képviselője a haszonélvezőjének*)   az épitkezési engedélynek melynek 

sz.                          /               /             20     -ből kiadva a polgármestere által a 

községnek/városnak/municipiumnak 

/szektor              a Bukaresti municipiumnak / Bukarest municipiumának általános 

polgármestere/a Megyei Tanács elnöke                                         ,                                 , megvan 

szabva a kötelessége a teljes elvégzésének az engedélyezett munkálatoknak, beleértve a 

hozzájuk  tartozó berendezéseket is  a                   dátumig  20       , nyilatkozom, hogy a valós 

értéke a munkálatoknak     [][][] [][][] [][][] [][][] lej.   

*) A jogi személy elnevezése : 

 

Az aláirásával a jelen nyilatkozatnak tudomásul vettem, hogy az igazsággal nem megegyező 

nyilatkozatot büntetik megfelelően a büntetőjogi törvénynek, a nyilatkozottak teljesek és 

helyesek. 

                                                                                                T.A. 

                                                                                                                (Autogram aláirás) 

                    /                     /20 

SZÁMOLÁSI LAP 

az illeték szabályozására a kiadásáért az épitkezési  engedélynek 

 

1 A munkálatok nyilatkozott értéke a kérő által  

a kiadásánál az épikezési engedélynek,  

bejegyezve ebbe                         -lej-                             [][][] [][][] [][][] [][][] 

*)a. Azon esetben 

ha a 7.sorban levő 

érték pozitiv, a 

tartozott illeték a 

3.sorban beirt 

érték 



 

2 Begyűjtőtt illeték az épitkezési engedély 

    kiadásakor                            -lej-                              [][][] [][][] [][][] [][][]           

3 A valós értéke a munkálatoknak nyilatkozva 

   a kérő által ezek befejezésekor   -lej-                         [][][] [][][] [][][] [][][]                   

 

4 A kiteritett épitett felülete az épületnek –m
2
-                             **) [] [][][] 

 

5 Az épület adózási értéke, megfelelően az 1 sz.-ú 

 mellékletnek a Rendeletből                -lej/m
2
 -                 **) [][][] [][][] [][][] 

 

6 Az épület adózási értéke,                -lej-                 **) [][][] [][][] [][][] [][][] 

     (4.sor.x 5.sor.) 

 

7 Az értéke a 3sor- értéke a 6sor =   -lej-     **) [][][] [][][] [][][] [][][] 

 

 

8 A kérő-hozzájáruló által tartozott illeték  

  az eredményeképpen a meghatározásának                   [][][] [][][] [][][] [][][] 

  az adózási értékének/valósnak az épületnek*) 

 

                                            begyűjtve a kérőtől-hozzájárulótól 

9 KÜLÖNBSÉG                               -lej-                       [][][] [][][] [][][] [][][] 

  (sor8-sor2)                        visszaszolgáltatva a kérőnek-hozzájárulónak  

                                                            A SZABÁLYOZÁS HATÁSA KÉNT 

 

             /                /20                                    KÖZ 

                                                                        TISZTVISELŐ 

                                                                                                    (beosztás-család és keresztnév) 

 

                                                                                                     S.S. 

 

 

 

 

   + 

  - 

1 

2 

T.A. 

függvényében 

határozodik meg, 

valamint: 

3.sor x 1% 

b. . Azon esetben 

ha a 7.sorban 

levő érték 

negativ, a 

tartozott illeték a 

6.sorban beirt 

érték 

függvényében 

határozodik meg, 

valamint: 

6.sor x 1% 

c. A lakásnak 

szánt 

épületeknek és a 

háztartási 

csatolmányoknak 

az illetékét 

lecsökkentik 

50%-al 

d. Azon esetben 

ha az épitkezési 

engedélybe 

engedélyezték a 

munkálatokat 

egy létező 

épületnél, és 

ennek 

következtébben 

nem módosult az 

épitett felület, az 

illeték 

szabályozzása a 

3 sor értéké fgv. 

 

 

 MEGJEGYZÉS : 1. Összeállitják 2 példányba, melyből egyet, miután kitőltik a „B” , „C”, és „D” 

                                négyzetet, visszaadják a hozzájárulónak. 

                              2. Az „A” négyzet kitőltésének adatokkal a kérő kötelessége. 

                              **) Nem töltendő ki a jogi személy-hozzájárulok esetében. 


