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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. november 14-i 

302-es számú határozat 

 

 

a bizonyos adókedvezmények bevezetésére vonatkozó 276/2019-es számú helyi tanácsi 

határozat Mellékletének módosítására és kiegészítésére, a központi költségvetési 

kötelezettségek 2018. 12. 31-én jegyzettel maradásához kapcsolódó tételek törlését illetően, 

a bizonyos adókedvezmények bevezetésére vonatkozó 6/2019-es kormányrendelet 

előírásainak megfelelően 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

 Figyelembe véve a Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága által kezdeményezett, 2019. nov. 

8-i 70.174-es Jóváhagyási Referátumot a 276/2019-es H.T.H. Mellékletének módosítására és 

kiegészítésére vonatkozó határozattervezetet,  

Látván a Marosvásárhely Municípium Helyi Tanácsa keretén belül működő Szakbizottságok 

jelentését,  

Szem előtt tartva a 6/2019-es K.R. 32. cikkelyének előírásait egyes adókedvezmények 

bevezetésére, valamint a 3126/2019-es O.M.F-re (Pénzügyminiszteri Rendelet) vonatkozóan, a 

járulékok fizetési kötelezettségének érvénytelenítési procedúráját illetően, valamint a 

2.810/2019-es Pénzügyminiszteri Rendelet módosítására vonatkozóan, a 2018 dec 31-én 

érvényes költségvetési kötelezettségek szerkezetátalakítási eljárásának jóváhagyása végett, azon 

adósok esetében, akiknek tartozása 1 millió lej értékű vagy ennél nagyobb összegű,  

     A  közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, a 4. cikkelye „c” betűje, a 133. cikkelye 

(1) bekezdése, a 139. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” 

betűje előírásai alapján,  

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a 276/2019-es H.T.H. Mellékletének módosítását és 

kiegészítését, a következőképpen:   

A 276/2019-es H.T.H. Melléklete 4. fejezetének (16) bekezdése módosul, tartalma a 

következő lesz: 

 „Jelen eljárást kiegészítik a 6/2019-es K.R. egyes adókedvezmények bevezetésére 

vonatkozó előírásaival, és azon esetekben, amelyekben jelen procedúra előírásai nem 

alkalmazhatók a 3126/2019-es O.M.F. alapján , valamint a 2.810/2019-es Pénzügyminiszteri 

Rendelet módosítására vonatkozóan, a 2018 december 31-én érvényes költségvetési 

kötelezettségek szerkezetátalakítási eljárásának jóváhagyása végett, azon adósok esetében, 

akiknek tartozása 1 millió lej értékű vagy ennél nagyobb összegű, az adókedvezmények 

határidejét és feltételeit az O.M.F. 3126/2019-ben előírtak szerint kell értelmezni.” 

 

2. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely megyei jogú város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága által.   

 

3. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 



közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  

 

 

 

Üléselnök 

Bakos Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője 
 


