Codul Fiscal îi face bogaţi şi pe cei săraci
Metodologia de aplicare a noului Cod Fiscal este lipsită total de realitate. Cei care au gândit
documentul nu au ţinut cont de situaţiile din teren, motiv pentru care un om poate deveni
bogat imediat…însă doar în acte.
Geoagiu- Metodologia de aplicare a noului Cod Fiscal impune multe clarificări, deoarece
oamenii care trebuie să plătească diferite taxe şi impozite sunt puşi în situaţii dintre cele mai
neplăcute, este de părere primarul oraşului Geoagiu, Ioan Vălean. Acesta a explicat că noile
reglementări aduc doar sume de plată în plus, în condiţiile în care cetăţenii află, cu stupoare,
că un teren intravilan cultivat este asociat acum cu…o curte de la casă. La fel este
metodologia de calcul şi pentru grădini.
„Dacă deţii un teren intravilan, primii 400 de metri pătraţi sunt consideraţi teren cu o
construcţie. Sau în cazul unei grădini, în care, la fel, 400 de metri pătraţi sunt asimilaţi cu o
curte. Omul vine şi întreabă la Primărie: „unde ai văzut tu, (autoritate, n.r.) la mine în grădină,
o construcţie?”. Şi au dreptate!”, a declarat primarul Ioan Vălean.
Potrivit acestuia, Codul Fiscal mai are o altă ciudăţenie. O persoană care doreşte să vândă o
proprietate va trebui să achite impozitul pe aceasta pe întreg anul. Adică, în situaţia în care
cineva vinde o maşină în luna februarie, va trebui să plătească impozitul până la sfârşitul lui
2016, chiar dacă nu mai beneficiază de ea timp de 10 luni!
Primarul din Geoagiu spune că s-ar bucura să aibă mai multe fonduri la bugetul local, dar nu
în acest fel, în care oamenii sunt taxaţi ca acum. „Dorim să avem un buget mai mare pentru că
putem face mai multe pentru comunitate. Dar, totul trebuie făcut corect, iar cetăţenii sprijiniţi
să câştige mai mult, pentru că impozitul este direct proporţional cu veniturile”, este de părere
Ioan Vălean.
El a arătat că problemele din Codul Fiscal au fost transmise Asociaţiei Oraşelor pentru a fi
semnalate Guvernului.

