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АБВ Поща

БЪЛГАРИ И ЧУЖ ДЕНЦИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА ПЛАЩ АТ САМО ПО ЕГН ИЛИ ЕИК ДАНЪЦИТЕ СИ
КЪМ ОБЩ ИНА ДИМОВО ОТ СТРАНАТА И СВЕТА БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО
С новата година Общ ина Димово пусна нова и модерна услуга за ж ителите
си. Хората вече могат да плащ ат автоматично всички местни данъц и и
такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и
по интернет от ц елия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащ ането се
извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщ аване на ЕГН-то на
физическите лиц а или ЕИК-а на фирмите.
Интернет плащ ането става след надлеж на регистрац ия в сайта ИПЕЙ и
следване на всички указателни стъпки в него.
Таксата за плащ ане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева
върху общ ата сума за всички данъц и. Таксата за интернет плащ ането е 0.40
лева за една транзакц ия.
По новия начин местните данъц и мож е да се плащ ат без да се носят
печатните съобщ ения, ако те са забравени или изгубени. Не е нуж но да се
попълват каквито и да са документи. ИЗИПЕЙ към момента има 2 066 офиса в
ц яла България. В град Димово друж еството има каса на ул. "Дванадесетте"
№ 65, а в областния град Видин - 21 каси.
Подробна информац ия, къде се намират всички офиси на ИЗИПЕЙ в България,
мож е да видите ето тук: http://www.easypay.bg/?p=offices_list. Те са с
гъвкаво работно време, удобно за хората, а повечето от тях работят и в
почивни, и празнични дни.
Новата услуга на автоматично разплащ ане на данъц ите улеснява неимоверно
граж даните. Тя е в полза най-вече на ж ивеещ ите извън общ ината и пести
време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи.
Услугата
е безвъзмездна за Общ ината. Тя стана възмож на след като кметът на Димово
г-н Лозан Лозанов подписа споразумение за предлагането й с друж ествата
ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ. Така Димово се нареди сред общ ините в България, които
предлагат модерно и европейско обслуж ване за ж ителите си с по-висока
събираемост от данъц и.
Облекчаване на административните услуги, сниж аване на ц ените им,
предоставяне на широка възмож ност за избор от страна на граж даните и
приближ ването на администрац ията до тях са едни от основните приоритети
в
работата на кметския екип.
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