
 

TABEL COMPARATIV AL TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU DIN UNELE STATE EUROPENE 

 

Nr. 

Crt. 

      Stat Salariul 

mediu 

lunar euro 

Taxa pt.cereri  

evaluabile in bani 

      Taxa pt. 

exercitare cale 

      de atac 

Alte tipuri de 

actiuni 

                 Scutiri de taxe 

1.  ANGLIA 3023 euro Praguri valorice si taxe fixe: 

 

1000 euro – 82 euro 

10.000 euro  – 287 euro 

100.000 euro - 802 euro 

 

Cuantum fix al 

taxei: 211 euro 

Cerere de divort  

– 480 de euro 
 

Cerere de 

executare silita  

– 117 euro 
 

- Venit net lunar mai mic de 59 de euro – 

nu se platesc taxe de timbru 
 

- Venit net lunar de 332 de euro – se 

plateste maxim 105 euro 
 

- Venit net lunar de 1000 de euro – se 

plateste maxim 440 de euro 
 

- Nu exista o limita maxima a venitului 

pentru care se poate acorda reducere de 

taxa judiciara de timbru. 

2. BELGIA 3274 euro Cuantum fix al taxelor in 

functie de gradul instantei: 

- instantele de pace « Justice 

de Paix » 35€ ; 

- tribunalele de prima instanta  

25€ ; 

- tribunalele de comert : 35€ ; 

- actiuni introduse in fata alor 

instante : 27€-52€. 

Cuantum fix al 

taxelor in functie 

de gradul 

instantei: 

- instantele de 

appel - 82€ ; 

- instantele de 

casatie - 

69,5€-325€ ; 

 

Divort - 82 euro 

Pensie 

alimentara - 27 

de euro 

 

3. FRANTA 2958 euro Cuantum fix al taxei:  

35 euro 

Cuantum fix al 

taxei: 150 euro 

35 euro 

indiferent 

de tipul actiunii 

- actiuni solutionate in fata unei instante de 

minori,  

- actiuni penale 

- intampinare impotriva unei somatii de 

plata 



 

4. GERMANIA 2738 euro Praguri valorice si taxe fixe: 

100.000 euro - 196 euro 

 

   

5. ITALIA 2366 euro >1100 euro – 30 euro 

 

<1.100 euro > 5.200 euro,  ş 

procesele de competenţă 

voluntare, alte litigii expres 

prevazute - 70  euro  

 

<5.200 euro > 26.000 euro  

- 170 euro  

 

< 26.000 euro > 52.000euro, 

procedurile civile şi admin. 

indeterminabile –340 euro 

 

< 52.000 euro>260.000 euro 

 - 500 euro 

 

< 260.000 euro>520.000 euro 

– 800 euro 

 

< 520.000 euro – 1100 euro  

   

6. BULGARIA 363 euro -actiuni civile 4% din 

valoarea solicitata, dar nu mai 

putin de 25 €; 

- cerere de executare 2% din 

valoarea interesului material, 

dar nu mai putin de 12,5 €; 

 

- cereri de divort (inclusiv 

cele referitoare la divortul de 

comun acord)  2% din partea 

totala pe trei ani a fiecarei 

 -cererile de 

adoptie 12,5 €; 

-asigurarea 

bunurilor 

revendicate 20€ 

-actiunile privind 

deschiderea 

procedurii de 

insolventa  

 25€- 125€ 

 

-reclamanti- muncitorii, salariatii in 

raporturile de munca; 

- reclamantii in actiunile vizand plata 

pensiilor de intretinere; 

 



 

parti (conform acordului 

stabilit in ceea ce priveste 

divizarea bunurilor 

matrimoniale si plata 

pensiilor alimentare); 

 

7. ROMANIA 343 euro <113 euro - 8%, dar nu mai 

puţin de 5 euro; 

>113 euro<1127 euro - 10 

euro + 7% pentru ce 

depăşeşte 113 euro; 

>1127 euro <5633 euro - 80 

euro + 5% pentru ce 

depăşeşte 1127 euro; 

 >5633 euro <11266 euro - 

305 euro + 3% pentru ce 

depăşeşte 5633 euro; 

>11.266 euro < 56.330 euro - 

474 euro + 2% pentru ce 

depăşeşte 11266 euro; 

 > 56.330 euro <1375 lei + 

1% pentru ce depăşeşte 

56330 euro 

 

(1) Cererile în materia 

partajului judiciar se taxează 

astfel: 

 a) stabilirea bunurilor supuse 

împărţelii - 3% din valoarea 

acestora; 

 b) stabilirea calităţii de 

coproprietar şi stabilirea 

cotei-părţi ce se cuvine 

fiecărui coproprietar - 50 lei 

pentru fiecare coproprietar; 

- recurs si 

contestatie on 

anulare  22,5 

euro 

- revizuirea 22,5 

euro pentru 

fiecare motiv 

-  

- divort – 22,5-45 

euro 

- insolventa - 45 

euro 

a) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi 

alte drepturi prevăzute prin sistemele de 

asigurări sociale; 

 b) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a 

ajutorului de integrare profesională şi a 

alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a 

alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme 

de protecţie socială prevăzute de lege; 

 c) obligaţiile legale şi contractuale de 

întreţinere, inclusiv acţiunile în constatarea 

nulităţii, în anularea, rezoluţiunea sau 

rezilierea contractului de întreţinere; 

 d) stabilirea şi acordarea despăgubirilor 

decurgând din condamnarea sau luarea 

unei măsuri preventive pe nedrept; 

 e) adopţie, ocrotirea minorilor, tutelă, 

curatelă, interdicţie judecătorească, 

asistenţa persoanelor cu tulburări psihice, 

precum şi la exercitarea de către 

autoritatea tutelară a atribuţiilor ce îi revin; 

 f) protecţia drepturilor consumatorilor, 

atunci când persoanele fizice şi asociaţiile 

pentru protecţia consumatorilor au 

calitatea de reclamant împotriva 

operatorilor economici care au prejudiciat 

drepturile şi interesele legitime ale 

consumatorilor; 

  g) valorificarea drepturilor Societăţii 



 

 c) creanţe pe care 

coproprietarii le au unii faţă 

de alţii, născute din starea de 

proprietate comună - 3% din 

valoarea creanţelor a căror 

recunoaştere se solicită; 

 d) cererea de raport - 3% din 

valoarea bunurilor a căror 

raportare se solicită; 

 e) cererea de reducţiune a 

liberalităţilor excesive - 3% 

din valoarea părţii de rezervă 

supusă reîntregirii prin 

reducţiunea liberalităţilor; 

 f) cererea de partaj propriu-

zis, indiferent de modalitatea 

de realizare a acestuia - 3% 

din valoarea masei 

partajabile. 

 (2) Dacă cererile în materia 

partajului judiciar prevăzute 

de alin. (1) se formulează în 

cadrul aceleiaşi acţiuni, 

aceasta se taxează cu o 

singură taxă de 5% din 

valoarea masei partajabile 

Naţionale de Cruce Roşie; 

 h) exercitarea drepturilor electorale; 

  i) cauzele penale, inclusiv despăgubirile 

civile pentru prejudiciile materiale şi 

morale decurgând din acestea; 

  j) stabilirea şi acordareadespăgubirilor 

civile pentru pretinse încălcări ale 

drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din 

Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, 

ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu 

modificările ulterioare; 

  k) drepturile şi interesele legitime 

pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi 

pentru motive politice în perioada 

regimului comunist din România; 
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