
41 milioane lei incasati din taxe si impozite
Aproape 41 de milioane de lei au fost incasati din taxe si impozite locale de la persoanele fizice si juridice
din municipiul Sibiu, a anuntat recent primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Primul trimestru pentru incasari de taxe si impozite locale s-a incheiat in data de 31 martie, iar Directia
Fiscala a facut un bilant al incasarilor, comparandu-le cu cele inregistrate anul trecut, in aceeasi perioada.
  
  De la persoane fizice au fost incasati 17.780.000 lei, suma inregistrata in acest prim trimestru al acestui
an fiind cu 2,39 % mai mare fata de cea inregistrata anul trecut in primul trimestru. In total, s-au
prezentat la ghisee 91.063 de persoane fizice care au achitat un impozit sau o taxa.
  
  Suma incasata de la persoanele juridice a fost de 23.155.000 lei, cu 20,21% mai mare fata de cea platita
de firmele sibiene anul trecut pana in data de 31 martie. 5.569 de persoane juridice au platit taxe si
impozite locale in acest trimestru.
  
  Pana in 31 martie, 54.790 de persoane fizice au platit impozitul aferent intregului an si au beneficiat
astfel de o reducere de 10%. 
  
  Veniturile proprii ale municipiului includ cote defalcate din impozitul pe veniturile sibienilor.
Comparativ cu anul trecut, veniturile s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel, inregistrand chiar o
usoara crestere de 2,05%. In primul trimestru al acestui an au intrat in bugetul local 35.529.410 lei
reprezentand cote defalcate din impozitul pe veniturile sibienilor care revin bugetului municipal, conform
legislatiei in vigoare.
  
  Odata incheiat trimestrul I, sibienii care nu au achitat impozitul aferent acestuia vor plati majorari de 2%
pe luna din suma restanta. Urmatorul termen de plata este 30 septembrie 2014. 
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