Economia judeţului e dominată de bugetari
Cele mai mari impozite pe venit sunt colectate în Iaşi de la instituţii publice, spitale, universităţi şi jandarmerie. In comparaţie, în Prahova, sumele
cele mai mari sunt atrase de la companii private. Cu alte cuvinte, Iaşul îşi plăteşte impozitele cu banii strânşi în alte părţi ale ţării din mediul
privat.
De la începutul acestui an, reprezentanţii Fiscului ieşean susţin că au urcat până pe locul 6 în clasamentul Direcţiilor de Finanţe Publice Judeţene
(DGFPJ) după veniturile nete realizate lună de lună. Informaţia pare veridică dacă urmărim evoluţia cuantumului impozitelor pe venit colectate la
bugetul de stat de la contribuabilii ieşeni în ultimii trei ani. Nu au fost luate în calcul şi alte impozite, s-a urmărit doar taxele pe venit, pentru a
vedea cât ieficienţi sunt ieşenii. În urma unei analize realizate de „Ziarul de Iaşi”, se poate observa că ieşenii au devenit mai conştiincioşi anul
trecut, plătind la bugetul de stat, în medie, sume mai mari decât alţi români din judeţe aproape la fel de mari. Reporterii „Ziarul de Iaşi” au
solicitat de la DGFPJ Iaşi, Bacău, Cluj, Timişoara şi Prahova, date despre impozitele cumulate din venituri în ultimii trei ani. Din păcate, DGFPJ
Cluj a raportat nişte date trunchiate, cel mai probabil referitoare doar la contribuabilii din municipiu, în timp ce DGFPJ Timişoara nu a răspuns
solicitării în termenul legal prevăzut de legea 544/2001.
Câteva calcule
Economia judeţului pare să dea semne de dezmorţire dacă ne raportăm la cifrele prezentate de Direcţiile Judeţene de Finanţe Publice din cele trei
mari judeţe, Iaşi, Prahova şi Bacău. Potrivit acestora, anul trecut, fiecare contribuabil ieşean a plătit către bugetul de stat, în medie, mai mult decât
un băcăuan sau un prahovean, după ce în anii precedenţi plătea mai puţin decât aceştia. Reporterii „Ziarul de Iaşi” au calculat, pentru fiecare din
ultimii trei ani, o medie a cuantumului impozitelor plătite de fiecare contribuabil pentru veniturile realizate. Comparativ cu judeţul Bacău, Iaşul a
strâns la bugetul de stat în fiecare an sume aproape duble, în timp ce faţă de Prahova a colectat o sumă cu 10-20% mai mică, proporţia păstrânduse, în 2010 şi în 2012 şi în cazul numărului de salariaţi. Concret, în 2010, circa 190.000 de contribuabili ieşeni au plătit impozite de peste 428
milioane lei, în timp ce 119.000 de băcăuani au adunat 286 milioane lei, iar peste 210.000 de prahoveni au plătit către bugetul de stat contribuţii
din venituri de peste 546 milioane lei. În anul următor, în cazul DGFPJ Bacău cuantumul impozitelor a scăzut direct proporţional cu numărul de
contribuabili, respectiv cu suma medie plătită de fiecare contribuabil. În celelalte două cazuri, deşi numărul ieşenilor şi al prahovenilor plătitori
de impozite a crescut, sumele adunate la buget au scăzut considerabil. Concret, deşi numărul contribuabililor prahoveni a crescut cu 4000, suma
colectată la buget a scăzut cu 130 milioane, în timp ce la Iaşi, deşi numărul contribuabilor a crescut cu 60.000, suma colectată a scăzut faţă de
2010 cu 60 milioane lei. Anul trecut, lucrurile s-au redresat, de la 182.000 de ieşeni colectându-se 405 milioane lei, de la 115.000 băcăuani 229
milioane lei şi de la aproximativ 214.000 de prahoveni (n.r.- DGFPJ nu a putut furniza numărul contribuabilor pe anul trecut deoarece nu trecuse
termenul de depunere a declaraţiilor pe venit) circa 450 milioane lei.
O veste bună
Datele mult mai relevante pentru economia fiecăruia din cele trei judeţe sunt sumele plătite anual de fiecare contribuabil în parte. Astfel, în urma
calculelor „Ziarul de Iaşi”, ieşenii au plătit în 2010 şi 2011 mai puţin decât băcăuanii şi prahovenii, dar i-au devansat anul trecut. În 2010, fiecare
ieşean plătitor de impozit pe venit a achitat către bugetul de stat, în medie, 2.222 lei, cu circa 200 lei mai puţin decât un băcăuan şi cu circa 400
lei mai puţin decât un prahovean. Pentru anul 2011, un ieşean a achitat 1426 lei, cu 500 lei mai puţin decât un băcăuan şi cu 480 lei mai puţin
decât un prahovean. Anul trecut, fiecare plătitor de impozit pe venit a plătit la buget 2218 lei, în medie, cu circa 230 lei mai mult decât un
băcăuan şi cu 120 lei mai mult decât un prahovean. „Mi-aţi dat o veste bună, această creştere nu trebuie decât să ne bucure pentru că Iaşul se
ridică. Această creştere a sumei plătită anual de un contribuabil coincide cu creşterea bunăstării economice. Eu am un principiu clar, n-ai de unde
da, dacă nu câştigi. Încet, încet, Iaşul o să devină un pol de creştere economică”, a declarat Neculai Viţelaru, preşedintele Patronatului pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii Iaşi. Potrivit lui Viţelaru, creşterea se datorează şi absorţiei de fonduri europene, managerii unor astfel de proiecte
având venituri mari, din care redirecţionează aproape jumătate la bugetul de stat. Vedeti aici ce spun cifrele
Instituţiile statului sunt la putere în Iaşi
Diferenţe importante se găsesc, în schimb, între judeţele Iaşi şi Prahova în ceea ce priveşte entităţile care achită anual cele mai mari impozite pe
venit. Dacă în Prahova primele zece impozite sunt achitate de companii cu capital privat, în Iaşi acest Top 10 este ocupat exclusiv din instituţii
publice. Reprezentanţii Fiscului nu au dorit să specifice numele instituţiilor care au achitat respectivele impozite pe venit, din cauza caracterului
confidenţial al informaţiilor, precizând doar domeniul de activitate. Potrivit acestor informaţii, „Ziarul de Iaşi” a apreciat că pe locul întâi se
situează Casa Judeţeană de Pensii cu un impozit pe venit total, achitat anul trecut, de 22,3 milioane lei (n.r.-aici intră şi impozitele prelevate de la
pensionari), urmată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” cu 12,6 milioane lei şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” cu 9,3 milioane lei.
Din primele zece instituţii mai fac parte, cel mai probabil, Spitalul Sfântul Spiridon cu 6,4 milioane lei, Universitatea de Medicină şi Farmacie cu
5,4 milioane lei, Inspectoratul de Jandarmi cu 4,8 milioane lei sau Regia Autonomă de Transport Public cu 3,6 milioane lei. Celelalte locuri sunt
ocupate de două spitale cu 4,2 milioane lei şi 3,1 milioane lei, şi o isntituţie din justiţie cu 3,2 milioane lei. „Casa Judeţeană de Pensii nu apare pe
primul loc în acel top pentru că ar avea cei mai mult salariaţi sau cele mai mutle salarii, ci pentru că la noi se depun două tipuri de declaraţii. Mă
refer la declaraţiile nominale de către pensionarii cu peste 1000 lei, dar şi de către salariaţi, ceea ce face ca impozitul total să fie aşa de mare în
dreptul instituţiei noastre”, a declarat Adriana Grecu, director al CJP Iaşi. Dacă reprezentanţii Fiscului din Bacău au specificat că nu deţin un top
al acestor contribuabili, la Prahova primele zece locuri au fost ocupate de firme cu domeniu de activitate în fabricarea utilajelor pentru construcţii
şi extracţie, avocatură, practicieni în insolvenţă sau consultanţă în afaceri
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