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Cati bani fac profesorii din meditatii, in functie
de zonele tarii
Peste 7.400 de profesori au raportat la ANAF veniturile obtinute din
meditatii. Campion este insa un dascal din Arad, care a declarat ca a obtinut
anul trecut aproape 300.000 de lei. Impozitele virate la stat s-au ridicat la 47
de milioane de lei, potrivit datelor obtinute in exclusivitate de Digi24.
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Ana-Maria Paun, jurnalist Digi24:Un elev roman din trei face meditatii la cel putin o materie, arata
un studiu realizat de Societatea Academica din Romania.
Din informatiile primite de la parinti, o sedinta costa intre 100 si 200 de lei in functie de materie.
La nivel national sunt peste 260 de mii de cadre didactice, dintre care doar 7.400 au raportat
pana in prezent la ANAF veniturile obtinute din meditatii. Sumele sunt de ordinul zecilor de mii de
lei, sau chiar euro in unele situatii.
Haideti sa aruncam o privire pe harta.
Sunt in total 8 directii regionale ale ANAF.
Observam ca la regionala ANAF Cluj-Napoca s-a inregistrat cel mai mare numar de profesori
care au declarat veniturile obtinute din meditatii, 1.415 mai exact.
Foarte multi au raportat si la directia regionala din Brasov - peste 1.200.

Iar inCapitala, aproximativ 1.300 de profesori au declarat banii obtinuti din activitatea desfasurata
in afara orelor de curs.
Ce venituri au obtinut din meditatii profesorii? Privim din nou pe harta.
La regionala ANAF Galati, aproximativ 5 milioane de lei raportati au fost obtinuti din meditatii,iar
pentru aceasta suma au ajuns in vistieria statului 2,6 milioane de lei, achitati prin taxe si impozite.
La regionala ANAF Craiova, venitul net inregistrat a fost de 3,8 milioane lei si au fost incasati din
taxe si impozite 2,1 milioane de lei.
Capitala este fruntasa. Sumele declarate, obtinute din meditatii, depasesc 23 de milioane de lei,
pentru care statul a incasat din taxe si impozite aproximativ jumatate din suma.
Daca facem un top al venitului mediu net pe care l-a obtinut un profesor din meditatii, Bucurestiul
este pe primul loc. Aici, un dascal a incasat peste 17.000 de lei. Pe locurile 2 si 3 sunt profesorii
care au declarat veniturile la regionalele ANAF Brasov si Timisoara.
Campion este insa un dascal din Arad, care a declarat ca a obtinut anul trecut aproape 300.000
de lei, adica in jur de 60 de mii de euro, iar un alt cadru didactic din Timisoara, a declarat venituri
de circa 10.000 de euro, potrivit presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
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