
Impozitele ard buzunarele soferilor 
Anul nou aduce sibienilor impozite mai mari. Nu e vorba de o majorare prevazuta de municipalitatea
sibiana, ci de efectele Codului fiscal. Cei care vor simti serios taxele la buzunare vor fi soferii sibieni,
care vor plati impozite proportionale cu marimea si puterea masinilor detinute.
  
  Cu toate ca pentru anul 2007 municipalitatea sibiana nu a prevazut o crestere a impozitelor pe terenuri si
cladiri, exista totusi persoane care stau la bloc si care vor scoate mai multi bani din buzunare ca impozit
pentru anul in curs. Conform edililor sibieni, singura modificare a cuantumului impozitului pe cladiri este
adusa de HCL 165/2006 conform careia blocurile de locuinte care erau inainte incadrate in zona de
impozitare C vor fi acum incadrate in zona de impozitare unde acestea sunt situate. In cazul acestor
blocuri impozitul perceput pe locuinta va creste in 2007 comparativ cu 2006. Astfel, pentru un
apartament cu trei camere in suprafata de 58 de metri patrati situat in zona A  proprietarul va plati in 2007
un impozit anual in suma de 107 lei, in 2006 acesta fiind de 96 de lei. Pe de alta parte, proprietarul unei
case situata in zona de impozitare A in suprafata de 137 de metri patrati va plati suma de 221 lei, aceeasi
suma ca si in 2006. Totodata, impozitul pentru un apartment cu trei camere in zona B in suprafata de 58
de metri patrati este de 103 lei, iar pentru un apartment cu doua camere este de 82 de lei, in 2006 sumele
fiind de 96 si respectiv 75 de lei. Proprietarul unei case din aceasta zona in suprafata de 137 de metri
patrati va plati impozit in 2007 suma de 212 lei, aceeasi suma ca in 2006. Pe langa aceasta decizie a
HCL, impozitele pentru autovehicule au crescut si ele in functie de capacitatea cilindrica a motorului.
Atfel, posesorii de autoturisme care au capacitatea de pana la 1600 centrimetri cubi au avut de platit in
anul 2006 un impozit de 21 de lei, iar din 2007 vor plati 49 de lei. In schimb, cei care detin autoturisme cu
o capacitate cilindrica cuprinsa intre 1601 si 2000 de centrimetri cubi (inclusiv) si au platit in anul 2006
un impozit de 28 lei, in 2007 vor scoate din buzunare 150 lei. Pentru autoturismele ce au capacitatea
cilindrica cuprinsa intre 2001 si 2600 centimetri cubi (inclusiv), impozitul pentru anul 2006 a fost de 45
lei, iar din 2007 acesta va fi de 390 lei pe an. Autoturismelor ce se incadreaza intre 2601 centimetri cubi
si 3000 centimetri cubi (inclusiv) le este aferent pentru anul 2007 un impozit de 840 de lei, fata de anul
trecut cand acesta se ridica la 54 de lei. Pentru autovehiculele care au o capacitate cilindrica peste 3.500
de centimetri cubi proprietarii vor plati pentru anul 2007 un impozit de 2.280 lei, in anul 2006 fiind de 72
de lei. “Astfel, sibienii care detin o Dacia 1300 spre exemplu vor plati 49 de lei, iar cei care au in
proprietate un ARO vor plati 300 de lei. Sibienii care vor plati impozitele pe cladiri, terenuri sau
autovehicule pana la data de 31 martie 2007 vor beneficia, ca in fiecare an, de o bonificatie de 5 la suta" ,
a precizat Mirela Gligore, reprezentant al Biroului de Presa, Primaria Sibiu. 
  
  Incepand din acest an taxele si impozitele locale termenele de plata a taxelor si impozitelor locale s-au
modificat, perioada de incasare fiind impartita in 2 semestre: 
  
  8 ianuarie – 31 martie 2007 – semestrul I, respectiv 1 aprilie – 30 septembrie 2007 – semestrul II .
Aceasta modificare a termenelor de plata a fost inclusa in Legea 343/2006 care modifica Codul Fiscal.
  
  Iulia NAGY  
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