
La anul, impozitele si taxele locale raman aceleasi
Directia Fiscala Locala Sibiu a propus pentru 2008 mentinerea impozitelor si a taxelor locale la nivelul
celor aprobate pentru acest an. in cazul in care consilierii locali vor fi de acord cu raportul Directiei
Fiscale, nici persoanele fizice si nici firmele nu vor scoate mai multi bani din buzunar anul viitor. Conform
reprezentantilor municipalitatii, in actuala forma a propunerii taxele si impozitele nu se vor majora nici
macar cu rata inflatiei. in plus, sibienii care se grabesc sa isi achite datoriile vor scapa mai ieftin. 
„Propunem pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si taxa auto datorate
pe intregul an de catre contribuabilii persoane fizice, acordarea unei bonificatii de 5 la suta ",  se arata in
raportul Drectiei Fiscale   Bonificatia se acorda numai in cazul in care sibienii achita integral taxele pana
la 31 martie 2008. 
  
  Modificari si sanctiuni
  
  in ceea ce priveste firmele, apar, totusi, modificari in raportul inaintat consilierilor judeteni. Directia
Fiscala aduce mentiunea 
" ca se modifica taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de
alimentatie publica, taxa ce se va incasa in functie de suprafata unitatii de alimentatie publica, inclusiv
terasele ". La capitolul sanctiuni, Directia Fiscala precizeaza ca " incalcarea normelor tehnice privind
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacol constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 230 lei la 1.130 lei ", pentru
persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice intre 920 lei si 4.520 lei. 
  
  Impozite pe cladiri
  
  in cazul cladirilor cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic, valoarea impozabila este de 669 lei/metru
patrat, in cazul in care exista instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire. in cazul in care cladirea nu
are astfel de instalatii, impozitul este de 397 lei/metru patrat. Pentru o cladire cu pereti exteriori din lemn,
piatra naturala, caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic,
cu instalatiile necesare, impozitul este de 182 lei/metru patrat, iar fara instalatii este de 114 lei/mteru
patrat.
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