
Conturi IBAN

Taxă judiciară de timbru persoane fizice şi persoane juridice RO86TREZ25621070203XXXXX

Taxă hotelieră persoane juridice RO55TREZ25621120207XXXXX

Impozit pe spectacole persoane fizice şi persoane juridice RO14TREZ25621150201XXXXX

Taxe si tarife pt. elib. delic. (taxă viză autorizaţie ) persoane fizice şi persoane juridice RO11TREZ25621160203XXXXX

Alte taxe pe utilizare bunurilor (taxă vehicule lente) persoane fizice şi persoane juridice RO07TREZ25621160250XXXXX

Alte impozite şi taxe RO55TREZ25621180250XXXXX

             (Taxă acord unic persoane fizice şi persoane juridice

              Taxă pt.autorizaţie de construcţii persoane fizice şi persoane juridice

              Taxa pt. certificat de urbanism persoane fizice şi persoane juridice

              Taxă pt. afiş, reclamă, anunţ persoane fizice şi persoane juridice

              Taxă ocupare domeniu public persoane fizice şi persoane juridice

              Taxă comisie urbanism persoane fizice şi persoane juridice

              Taxă plan situaţie ) persoane fizice şi persoane juridice

Venituri din concesiuni RO29TREZ25621300205XXXXX

             (Taxă rate termocentrale

              Taxă de închiriere şi concesiune)

Venit din recuperarea RO33TREZ25621330228XXXXX

              Cheltuielilor de judecată persoane fizice şi persoane juridice

              Despăgubirilor persoane fizice şi persoane juridice

              Imputaţiilor persoane fizice şi persoane juridice

Taxă extrajudiciară de timbru RO20TREZ25621340202XXXXX

           (Taxă timbru persoane fizice şi persoane juridice

            Taxă de înmatriculare persoane fizice şi persoane juridice

            Taxă examinare persoane fizice şi persoane juridice

            Taxă număr provizoriu persoane fizice şi persoane juridice

            Taxă pt. viză permis de pescuit şi vânătoare) persoane fizice şi persoane juridice

Venit din amenzi şi alte sancţiuni persoane fizice şi persoane juridice RO09TREZ25621350201XXXXX

Amenzi fiscale persoane fizice şi persoane juridice RO44TREZ25621350202XXXXX

Taxe speciale RO14TREZ25621360206XXXXX

           (Taxă Zilele Sfântu Gheorghe persoane fizice şi persoane juridice

            Taxă sp. salubrizare) persoane fizice şi persoane juridice

Impozit pe clădire persoane fizice RO44TREZ2562107020101XXX

Impozit pe teren intravilan persoane fizice RO88TREZ2562107020201XXX

Taxă teren concesionat, închiriat persoane fizice

Impozit pe teren extravilan persoane fizice şi persoane juridice RO85TREZ2562107020203XXX

Impozit asupra mij. de transport persoane fizice RO63TREZ2562116020201XXX

Impozit asupra mij. de transport peste 12 tone persoane fizice şi persoane juridice RO34TREZ2565033XXX000266

Impozite şi taxe clădiri persoane juridice RO91TREZ2562107020102XXX

Impozit şi taxă terenuri intravilane persoane juridice RO38TREZ2562107020202XXX

Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice RO13TREZ2562116020202XXX
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