
Bugetul judetului a crescut cu 27 la sut
<i>Bugetul judetului aferent anului trecut este cu 27 la suta mai mare decat cel obtinut in 2005, potrivit
datelor furnizate ieri, de catre Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu. </i><br />  <br />  Bugetul
consolidat al judetului, pe 2006 este de peste 651,2 milioane de lei, fata de 510 mil. de lei cat a fost in
2005. O crestere importanta, in ceea ce priveste incasarile la bugetul de Stat se remarca la capitolul
impozit pe profit. Astfel, introducerea impozitului unic de 16 la suta a consituit unul din factorii care au
dus la cresterea incasarilor de la 61,5 mil. de lei, in 2005, la 76, 4 mil. de lei in 2006. Cresterea este de 24
la suta. De asemenea, la capitolul impozit pe venit, se remarca o crestere de 42 la suta, de la 124,9 mil. de
lei in 2005, la 177,7 mil. de lei, anul trecut, ceea ce arata o crestere a nivelului veniturilor sibienilor. 
"Sibiul este intr-o expansiune economica, fapt care rezulta din incasarile realizate" , a explicat Grigore
Popescu, directorul executiv al DGFP Sibiu. <br />  <br />  <b>Multe importuri, mult TVA inapoiat
firmelor</b><br />  <br />  Intrarea pe piata din Sibiu, anul trecut, a unor mari retaileri gen Real
Hypermarket si activitatea intensa a celor prezenti, s-au facut simtite. Astfel, potrivit informatiilor DGFP
Sibiu, importurile sunt in crestere, la nivelul judetului Sibiu. Aceste lucru are si efecte mai putin placute
pentru directia judeteana. DGFP Sibiu are de restituit TVA catre firmele care au prestat o activitate gen
import si care potrivit legii pot cere inapoierea TVA-ului platit. Grigore Popescu precizeaza ca media
solicitarilor de restituire a TVA, pentru anul trecut, este de 215, fapt care a aglomerat programul
functionarilor din cadrul directiei. La capitolul TVA restituit, bugetul consolidat al judetului, pe 2006,
prevede o suma totala de 233,7 mil. de lei, cu 54 la suta mai mult decat in 2005.  "Au fost multe
solicitari. Au mai ramas cereri care inseamna doua luni de munca. Pentru a putea rezolva la timp aceste
solicitari, vom scoate la concurs sase posturi de inspectori fiscali" , a declarat Grigore Popescu. Termenul
legal de restituire a TVA este de 45 de zile. <br />  <br />  Laurentiu PARNIC
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