A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK MÉRTÉKE
2013. január 1-től
az adóhatósági eljárások során
Az illeték tárgya
A közigazgatási hatósági eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-ában
megállapított illetéket kell fizetni. Az illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni.
Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság
a) a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja, ide nem értve az érdemi
vizsgálat nélkül történő elutasítást;
b) az eljárást megszünteti, ide nem értve az illeték meg nem fizetése címén történő
megszüntetést, valamint ha az eljárás megszüntetésének oka, hogy a kérelem érdemi vizsgálat
nélküli elutasításának lett volna helye;
c) az eljárást egyezséget jóváhagyó határozattal zárja le.

Ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás indul, az illetéket ismét meg kell fizetni.
Az illeték mértéke
1. Adóigazolás kiadására irányuló kérelem illetéke: 3 000 forint.
2. Adó- és értékbizonyítvány kiadására irányuló kérelem illetéke: 4 000 forint.
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az
illetéke ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.
3. Fizetési könnyítés illetéke:
- magánszemély, egyéni vállalkozó esetében illetékmentes,
- gazdálkodó szervezet esetében 10 000,- forint.
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett,
vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább
5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke
pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.
Gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - az adóhatóságnál
kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezési illetéke: a
fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint,
de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben
nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.
4. Végzés elleni fellebbezésért: 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a
határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg,
és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés
illetékét kell megfizetni.

5. A végrehajtási kifogás illetéke: 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott
végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.
6. Másolat és kivonat illetéke:
Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat
illetéke oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében
300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.
Illetékmentes - az elektronikus úton benyújtott adóbevallások kivételével - az adóbevallás
másolata.
Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz
szükséges.
A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy
az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

Az illeték összegét a kérelem benyújtásakor a 11740092-15385822-03470000 számú,
OTP Nyrt. által vezetett illetékszámlára kell megfizetni.

