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63/2016-OS SZÁMÚ HATÁROZAT 
a Vetés községben, a 2017-es évben alkalmazandó adóértékekről, a helyi adók és 

illetékek megállapításáról, valamit a speciális illetékek szintjéről 
 
 
 

          Tekintettel, 
            a Vetés község polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben 
foglaltakra, a polgármester indokló előterjesztésére, valamint Vetés község Helyi 
Tanácsa keretében működő szakosztályok és a szakbizottság jelentésére,             
            a 227/2015-ös Adótörvény IX fejezetében foglalt előírásokra a helyi adók és 
illetékekről, és a 273/2006-os számú, közpénzügyi törvény 5. cikkelye (1) bekezdés a) 
betűje alattiakban foglaltakra, és a (2) bekezdésben előírtakra, a 16 cikkely,  (2) 
bekezdése, a 20 cikkely (1) bekezdés b) betűje alattiakban foglaltakra, a 27-es és a 30 
cikkelyekben, valamint a 761  cikkely (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre, 
az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,  
           Szem előtt tartva a 24/2000-es számú törvény rendelkezéseit a 
jogszabályalkotás módszertani normáiról, az újraközölt utólagos kiegészítésekkel és 
módosításokkal, 
            Tekintettel a 351/2001-es számú törvény 2. cikkelyének előírásaira az országos 
területrendezési tervről – a IV rész, települési hálózatok, az újraközölt utólagos 
kiegészítésekkel és módosításokkal, amelyet megerősít a 2/1968-as számú törvény 
Románia területének közigazgatási megszervezéséről, az utólagos kiegészítésekkel és 
módosításokkal, a helyi területi közigazgatási egységek jogkörére vonatkozóan a 
települési hierarchiák meghatározásáról és a települések besorolásáról: 

a) IV rangú település, A zóna, Vetés falu, 
b) V rangú település, A zóna, Óvári és Decebal, 

           a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 27-es cikkelyének és a 36-os cikkelyének (2) bekezdés,b) 
betűje alattiakban, és a (4) bekezdés c) pontja, továbbá a 45-ös cikkely (1) bekezdés és 
a (2) bekezdés c) betűje alattiakban foglalt előírások alapján, Vetés község Helyi 
Tanácsa, a 2016., november 29-i rendes ülésén, 
 

 
ELHATÁROZZA: 

 
 
      1.  Cikkely Jóváhagyja a Vetés községben, a 2017-es évben alkalmazandó 
adóértékeket, a helyi adókat és illetékeket, valamit a speciális illetékeket úgy, ahogyan 
azt a jelen határozathoz csatolt Függelék feltünteti  



        2. Cikkely (1) Az épületadók, a területadók és a szállítóeszközökre kirótt adók 
éves adótartozások, amelyek két egyenlő részletben fizetendők, március 31-ig, illetve 
szeptember 30-ig. 
         (2)  Az épületek és területek utáni illetékek havonta fizetendők, a következő 
hónap 25.-ig, a koncessziós, bérbeadási, használati vagy vagyonkezelési szerződés 
hatályosságának időszakában.  
          (3) A befizetés elmulasztása az (1) bekezdésben rögzített időpontokig, késedelmi 
kamatok megfizetésére kötelezi az adófizetőket, az érvényben levő törvényes 
előírásoknak megfelelően.  
         3. Cikkely Az épületadók, a területadók és a magán vagy jogi személyek 
szállítóeszközeire kirótt éves adótartozások, 50 lejig minden tételre, teljes összegben, az 
első fizetési határidőig törlesztendő. 
         4. Cikkely (1) A magánszemélyi jogállású adófizetők, akik 2017., március 31-ig 
előre befizetik az épületükre, a területükre és a szállítóeszközökre kirótt éves 
adótartozásaikat, 10%-os kedvezményben részesülnek.  
         (2) A jogi személyi jogállású adófizetők, akik 2017., március 31-ig előre befizetik 
az épületükre, a területükre és a szállítóeszközökre kirótt éves adótartozásaikat, 2%-os 
kedvezményben részesülnek.  
         5. Cikkely Az I. számú FÜGGELÉK jelen határozat szerves részét képezi. 
         6. Cikkely Jelen határozat hatályba lépésnek időpontja 2017., január elseje. 
Jelen határozat hatályba lépésének időpontjától, hatályát veszíti a helyi tanács 45/2015-
ös számú határozata, valamint minden, ezzel ellentétes rendelkezés. 
         7. Cikkely Jelen határozat teljesítésével megbízza Vetés község polgármesterét, 
és a polgármester saját apparátusának költségvetési, könyvelési, helyi adók és illetékek, 
közbeszerzési Irodáját.  
 8. Cikkely Jelen határozatot közlik Vetés község polgármesterével, Szatmár 
megye prefektusi Hivatalával, valamint köztudomásra hozzák. 
 

 

 

 

Vetés,  2016., november 29-én. 
 

    Üléselnök,                      Ellenjegyzem, 
                BIRO ATTILA                               Anca-Maria Pop jogász  
           községi jegyző. 
 
 
 

 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 13, mellette szavazott 13, ellene szavazat 0, tartózkodás 0 
szavazat. 
     
 


