
Liber la plata taxelor si impozitelor pentru medieseni
De cateva zile, atat mediesenii cat si locuitorii satului Ighis isi pot plati taxele si impozitele la ghiseele
directiei fiscale locale din cadrul Primariei Muncipiului de pe Tarnave. Conform autoritatilor, noutatea
pe care o aduce anul 2007 in acest domeniu, este faptul ca plata impozitelor se va face in doua transe si
nu in trei ca pana acum, termenele limita fiind 31 martie si 30 septembrie.
  
  Pentru cetatenii care au de platit un impozit mai mic de 50 RON exista un singur termen de plata, 31
martie si nu beneficiaza de bonificatie. Totusi, contribuabilii care trebuie sa-si plateasca impozitele si
taxele in doua transe si doresc sa faca acest lucru anticipat pana la 31 martie vor primi o bonificatie de
cinci la suta pentru impozitele pe cladiri, teren si autovehicule. Reprezentantii administratiei locale sustin
ca in acest an, la Medias, taxa de salubritate s-a marit cu 1 RON si se poate plati lunar sau trimestrial, iar
cei care doresc sa beneficieze de facilitati fiscale trebuie sa depuna o cerere la ghiseele directiei fiscale
locale pana la 31 ianuarie. Au obligatia sa depuna cererea de scutire: veteranii de razboi si vaduvele
acestora, detinutii politici, deportatii si eroii Revolutiei din Decembrie 1989, persoanele cu handicap
accentuat si grav si persoanele care au gradul I de invaliditate.  Taxa de salubritate se reduce cu 50 la suta
in baza unei cereri facute de proprietar sau imputernicitul acestuia in cazul in care imobilul este locuit de
o singura persoana sau nelocuit. Cele mai importante majorari pe care le-a introdus Codul Fiscal vizeaza
posesorii de autovehicule, intrucat a fost redus " pasul"  de impozitare de la 500 cm cubi la 200 de cm
cubi. Plata taxelor si impozitelor se poate face la ghiseele directiei fiscale care functioneaza de luni pana
vineri de la 8-16 si martea de la 8-18 sau prin internet, situatie in care contribuabilul primeste un cont de
utilizator si o parola. De asemenea mediesenii care au conturi deschise la CEC sau banci mai au
posibilitatea sa faca o cerere catre DFL si taxele si impozitele vor fi retinute din conturile respective.
Primarul Daniel Thellmann sustine ca persoanele juridice de pe raza municipiului vor plati in 2007
aceleasi impozite ca si in 2006. Consiliul Local nu a aprobat propunerea reprezentantilor administratiei
locale de a majora impozitele pentru persoane juridice cu 20 la suta si astfel, si anul acesta pragul de
impozitare a ramas la 1,5 la suta.
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