Komisionit të Pavarur për Media
Kërkesë propozim
Lënda: Ndryshim i mënyrës së pagesës së taksës vjetore
Ne si televizion, sa i përket rregullores për nivelin dhe mënyrën e pagesës së
taksës për licencë, rregullore e cila është e bazuar në Nenin 3, paragrafi 2.5 dhe nenin 26
të Ligjit Nr.04/L-44 për KPM-në, jemi në pajtueshmëri me pjesën më të madhe të kësaj
rregulloreje, apo më mirë të themi nuk jemi për asnjë ndryshim sa i përket të gjitha
neneve të rregullores, në përjashtim të nenit 6, i cili nen flet për mënyrën e pagesës së
taksës vjetore.
Jo që jemi kundër kësaj pagese, mirëpo duke u bazuar në kushtet në të cilat
gjindemi, po japim një propozim, apo po kërkojmë që të na mundësoni që këtë shumë
vjetore ta paguajmë çdo tre muaj ( siç paguajmë ATK-në), ose sëpaku çdo gjashtë muaj,
pra shuma të paguhet në katër këste, ose në dy këste.
Kjo kërkesë e jona është e bazuar në gjendjen në të cilën ndodhen mediumet
private në muajt e parë të vitit, sepse është periudha dimërore dhe ne si televizion që
varemi 100 % nga reklamimet e bizneseve në televizionin tonë, në këta muaj, ose të
tregohemi të sinqertë deri në mujin qershor, kemi shumë pak të hyra, të cilat nuk
mjaftojnë që të bëjmë edhe pagesën e taksës vjetore deri në datën që keni caktuar në
nenin 6 të rregullores, ku shkruan që: “ jo më vonë se më 31 mars të viti respektiv”, andaj
kjo na ka shtyrë që të bëjëm këtë kërkesë, sepse do të na lehtësonte shumë punën tonë
dhe nuk do të na detyronte që të vonohemi në pagesën e taksës vjetore, ose të paguajmë
taksën vjetore me kamatë.
Kjo kërkësë është vetëm në emrin e televizionit Opinion, por jemi të bindur se
edhe mediat tjera do të ishin në pajtim të plotë me këto propozime tonat.
Ju përshëndesim me shpresë se kjo kërkesë e jona do të gjejë mirëkuptimin tuaj.
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