
Sibiul a pierdut 42,8 milioane de lei
Noile reglementari privind distributia cotelor defalcate din TVA a redus bugetul local al municipiului
Sibiu, pe 2007. Numai in ceea ce priveste sumele defalcate din TVA, bugetul pe anul acesta este mai mic
cu 22 de milioane, decat cel de anul trecut.
  
  Desi in ansamblu bugetul de anul acesta al municipiului Sibiu este cu 15 procente mai mare decat cel de
anul trecut, noile reglementari fiscale in ceea ce priveste redistribuirea taxei pe valoare adaugata (TVA)
au redus serios veniturile la bugetul municipal. Astfel, sumele defalcate din TVA au adus bugetului local,
in 2006, peste 96,5 milioane de lei. Anul acesta, din TVA vor veni la Sibiu aproximativ 74,12 milioane de
lei. Numai de la acest punct, bugetul orasului a scazut cu 22 de milioane de lei (220 de miliarde de lei
vechi). Sumele defalcate din TVA erau destinate, printre altele, subventionarii energiei termice livrate
populatiei, unde anul acesta nu mai este prevazut nici un leu, venind din TVA.
  Veniturile s-au subtiat si la capitolul Subventii de la alte niveleale administratiei publice. Anul trecut, la
acest capitol au fost alocate 13,2 milioane de lei, in timp ce pentru 2007 mai vin la bugetul local doar
1,217 milioane. Cel mai mult au scazut subventiile venite de la bugetul de stat, unde, fata de anul trecut se
inregistreaza un minus de peste 12 milioane de lei.
  In fine, un capitol important de venituri care, fata de anul trecut, este pe minus este cel al donatiilor si
sponsorizarilor. Im 2006 au venit aproape sapte milioane de lei, in timp ce pentru 2007 sunt preconizate
donatii si sponsorizari de 2,6 milioane de lei.
  
  Primarul, nemultumit
  
  Primarul Sibiului, Klaus Johannis, a comentat destul de acid aceasta situatie.  "Acum exista o noua
formula care dezavantajeaza pe cei harnici si care fac venituri. Putem comenta, dar nu putem schimba
aceste lucruri. Suma primita de la Ministerul finantelor in acest an este considerabil mai mica decat cea de
anul trecut. Sper sa gasim intelegere la Guvern, pentru a putea compensa aceste venituri din TVA" , a
declarat primarul.
  
  Tarnava primeste mai mult dect Ocna Sibiului
  
  Schimbarea fiscalitatii in ceea ce priveste distribuirea cotei defalcate din TVA a dus la nemultumirea
mai multor primari din judet. Aceste sume au fost stabilite de Directia Generala a Finantelor Publice
(DFFP) Sibiu la inceputul acestui an. Conform datelor facute publice de DGFP Sibiu, din defalcarea
TVA-ului pentru finantarea cheltuielilor descentralizate prevazute in 2007, cea mai  "finantata"  comuna
va fi Tarnava, care va primi aproximativ 1,8 milioane de lei, in timp ce orasul Ocna Sibiului va trebui sa
se multumeasca cu 1,1 milioane de lei. Copsa Mica primeste trei milioane de lei, iar Agnita 4,7.
  
  Unde au scazut veniturile?
  
  Sume defalcate din TVA : 96.555.000 (2006) | 74.122.500 (2007)
  
  Subventii de la bugetul de stat : 13.286.000 (2006) | 700.000 (2007)
  
  Donatii si sponsorizari : 6.923.000 (2006) | 2.600.000 (2007)
  
  Venituri din concesiuni si inchirieri : 9.000.000 (2006) | 4.580.000 (2007)
  
  Nota. Sumele sunt exprimate in RON
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