
Incasari in crestere la bugetul judetului
BUGETUL total al judetului, inclusiv incasarile din vama, a fost in 2007 de circa 1,4 miliarde de lei, cu
circa 15 la suta mai mare decat cel din 2006.
  incasarile denota o crestere chiar si in conditiile in care inflatia a fost de circa 5 la suta, potrivit datelor
centralizate si furnizate ieri de catre Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu (DGFPS). Cele mai
mari cresteri la incasari s-au inregistrat la TVA pentru operatiuni interne, 337,9 mil. de lei in 2007, fata
de 178,5 mil.de lei in 2006. La capitolul impozit pe profit, Finantele au colectat in 2007 126,8 mil. de lei,
cu 66 la suta mai mult decat in 2006. Cresterile mari la incasari s-au inregistrat la impozitele pe venit.
Acestea au fost in 2007, la nivelul judetului, de 291,4 mil. de lei, mai mari cu circa 46,9 la suta (60 mil.
de lei) fata de cele din 2006. Au scazut dramatic volumul incasarilor din taxele vamale, ca urmare a
aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. in 2007, Finantele au colectat din taxe vamale circa 6,2 mil. de
lei, cu peste 88 la suta mai putin decat colectau in 2006. La capitolele incasari pentru bugetul de asigurari
sociale de stat, de sanatate si pentru somaj, sumele colectate au inregistrat cresteri intre 18 si 29 la suta
comparativ cu 2006. Pentru anul in curs, Directia de Finante estimeaza de asemenea incasari bune, desi
anumite cote de impozitare au fost modificate in jos. Astfel, pentru 2007, se reduc impozitele pentru
somaj si CAS, dar cresc usor impozitele pentru microintreprinderi. De asemenea, de la 1 ianuarie, sapte
mari contribuabili pleaca din administrarea DGFPS in administrarea Directiei Generale a Marilor
Contribuabili, de la Bucuresti. Contributia acestor sapte firme la bugetul judetului era de circa 3,7 la suta,
potrivit lui Grigore Popescu, directorul general al DGFPS. "Pornim iata cu un handicap de circa 4 la suta
fata de 2007, in procesul de colectare a banilor, dar estimez si pentru anul acesta o crestere a incasarilor",
a declarat Grigore Popescu, care se bazeaza in aceasta afirmatie inclusiv pe incasarile mult mai mari ce ar
trebui sa vina de la notari, in urma excluderii facilitatilor firmelor de a nu mai plati TVA pe tranzactii
imobiliare.
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