
De maine se pot plati impozitele si taxele locale
Sibienii care vor sa scape de grija impozitelor si taxelor locale si sa le plateasca inca de la inceputul
anului o pot face incepand de maine, la ghiseele Primariei Sibiu. 
  
  Şi in 2011, cei care isi achita impozitul integral pentru cladiri, terenuri sau masini, incepand de acum si
pana la sfarsitul lunii martie, primesc o reducere la impozit de 5 procente. 
  
  Impozitul pe cladiri si terenuri se va plati in rate egale, prima pana la data de 31 martie, iar a doua pana
la 30 septembrie. 
  
  "Sibienii s-au prezentat inca din prima zi la ghiseele Directiei Fiscale pentru a achita diverse taxe, cum
ar fi taxe notariale sau taxe de inmatriculare. Numarul acestora nu a fost comparabil cu cel dintr-o zi
obisnuita din cursul anului. incepand din data de 5 ianuarie, sibienii vor putea plati impozitele aferente
anului in curs dar si restantele din anii trecuti", spune Mirela Gligore, seful Serviciului de Presa si
Comunicare al Primariei Sibiu. 
  
  Doar ieri, la ghiseele Primariei au fost aproximativ 300 de persoane pentru a achita alte taxe in afara
taxelor si impozitelor locale. 
  
  Sume identice 
  
  Valoarea impozitelor a ramas aceeasi ca anul trecut. 
  
  Spre exemplu, pentru o locuinta de 100 de metri patrati situata in zona A, proprietarul va plati 193 lei,
pentru un imobil de 100 de metri patrati situat in zona B, impozitul este de 185 lei, pentru unul aflat in
zona C impozitul este 177 lei, iar pentru o locuinta de 100 metri patrati din zona D impozitul ajunge la
169 lei. 
  
  in zona Hipodrom, pentru un apartament, la bloc, de doua camere, cu o suprafata de 51 mp, impozitul
este 95 lei, pentru un apartament de 3 camere cu o suprafata de 77 mp, impozitul este de 143 lei, iar
pentru un apartament de 4 camere, de 88 mp, impozitul ajunge la 156 lei. 
  
  Pentru o casa de 164 mp, in aceeasi zona, proprietarul va trebui sa plateasca 318 lei. 
  
  Calculul impozitului pentru locuinte se face in functie de zona unde este amplasata constructia. 
  
  Din iulie 2010, cei care au mai multe proprietati au de platit sume mai mari, in urma Ordonantei de
Guvern din aprilie 2010. Atunci, impozitul a fost majorat cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la
adresa de domiciliu, cu 150% pentru a doua cladire si cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in
afara celei de la adresa de domiciliu. 
  
  Şi cei care au masini de capacitate cilindrica mare platesc, din a doua jumatate a anului trecut, in urma
aceleiasi ordonante, impozite marite. 
  
  La ghisee si la posta 
  
  Ghiseele Directiei Fiscale din strada Samuel Brukenthal, nr. 2 sunt deschise de luni pana joi intre orele
8.00 si 15.15, iar vineri intre 8 si 12.15, iar ghiseele din sediul Primariei de pe Bulevardul Victoriei sunt
deschise intre orele 8.00 si 15.00, de luni pana joi, iar vineri intre orele 8.00 si 12.00. 
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  Plata impozitelor si taxelor locale se poate face si la oficiile postale din oras. 
  
  Plati online de anul acesta 
  
  Pentru a doua jumatate a acestui an, Primaria estimeaza ca va fi functional sistemul de administratie
electronica, prin intermediul caruia sibienii vor putea sa isi plateasca taxele, impozitele sau sa faca orice
alte plati catre primarie online. 
  
  Proiectul "Implementarea conceptului de administratie electronica la nivelul Municipiului Sibiu " are o
valoare de peste 2 milioane lei, este finantat din fonduri europene si se incadreaza in cadrul Programului
Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice " 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritara 3 -
Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public, Domeniul Major de
Interventie 2 - "Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice ", Operatiunea 1
"Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este
necesar ". 
  
  Noul sistem va permite plati prin intermediul internetului utilizand carduri bancare pentru toate
categoriile de sume datorate bugetului local: impozite si taxe locale, chirii, redevente, concesiuni, amenzi
etc., iar fiecare persoana interesata care va vrea sa il foloseasca va primi un nume de utilizator si o parola
care vor asigura protectia datelor cu caracter personal. 
  

Cuvinte cheie: brukenthal  bulevardul victoriei  amenzi  iasi  mirela gligore  hipodrom  fonduri europene
online  internet  samuel brukenthal  1 martie  pre  sibienii  camere

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/bulevardul+victoriei
https://www.sibiul.ro/cauta/1/amenzi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/iasi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mirela+gligore
https://www.sibiul.ro/cauta/1/hipodrom
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fonduri+europene
https://www.sibiul.ro/cauta/1/online
https://www.sibiul.ro/cauta/1/internet
https://www.sibiul.ro/cauta/1/samuel+brukenthal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/1+martie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibienii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/camere

