Taxele te omoara la propriu: accidentele auto mortale se inmultesc in ziua deadline-ului la Fisc
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Se spune ca exista doar doua certitudini in viata: moartea si taxele. Mai mult chiar, in Statele
Unite, se pare, ele survin la aceeasi data, potrivit unui studiu recent, care scoate in evidenta
rolul stresului in aparitia accidentelor rutiere soldate cu morti: in data de 15 aprilie, deadline-ul
de depunere a declaratiilor individuale de venit in SUA, numarul tragediilor petrecute pe sosele
a fost mai mare cu 6% in fiecare din ultimii 30 de ani.

Numarul de accidente rutiere soldate cu decese, survenite in SUA in data de 15 aprilie, a fost,
in medie, cu 6% mai mare decat al celor produse in aceeasi zi a saptamanii anterioare sau a
celei anterioare, de-a lungul ultimilor 30 de ani, este concluzia unui studiu recent, publicat de
Journal of the American Medical Association.

Fenomenul a persistat chiar si dupa ce Fiscul din Statele Unite (Internal Revenue Service - IRS)
a dat posibilitatea americanilor sa-si depuna online declaratiile de venit, a declarat seful echipei
de cercetatori care a efectuat studiul, Donald Redelmeier, citat de Bloomberg.

Potrivit concluziilor studiului, nesomnul, consumul de alcool, sofatul agresiv si lipsa de toleranta
fata de ceilalti participanti la trafic, care survin pe fondul stresului provocat de apropierea
termenului-limita de depunere a raportarilor anuale la Fisc, contribuie la cresterea numarului de
accidente auto fatale in aceasta perioada.

„Riscul de producere a unor accidente grave creste cu o magnitudine similara aceleia din
duminica finalei Super Bowl (finala Ligii Nationale de Fotbal American – n.r.), zi in care se bat
toate recordurile in privinta alcoolului la volan”, spune Redelmeier, profesor de medicina la
Universitatea din Toronto.

Realizatorii studiului s-au bazat pe informatii statistice de pe intreg teritoriul SUA, luate de la
autoritatea americana pentru siguranta traficului rutier (National Highway Traffic Safety
Administration - NHTSA), care acopera cei treizeci de ani dintre 1980 si 2009.
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Cercetatorii au cules date cu privire la numarul de accidente rutiere fatale din fiecare din zilele
de 15 aprilie ale respectivilor ani si le-au comparat cu cele similare valabile in aceeasi zi a
saptamanii de dinainte si a celei de dupa aceasta data.

Astfel, media numarului de accidente cu morti survenite in zilele de 15 aprilie ale ultimilor 30 de
ani a fost de 226 pe zi, in timp ce, in zilele luate drept termen de comparatie, media zilnica a
fost de 213.

In ultimii 20 de ani si luand in calcul doar adultii sub 65 de ani, riscul de aparitie a accidentelor
cu decese in ultima zi de depunere a declaratiilor fiscale a fost chiar mai mare, se arata in
studiu.

„Cercetarile noastre arata ca deadline-urile stresante pot contribui la aparitia de greseli la volan
si, in consecinta, la ciocniri fatale. S-a speculat demult ca stresul psihologic favorizeaza
accidentele rutiere, insa acesta este primul studiu care demonstreaza asta, cu date statistice”,
subliniaza profesorul Redelmeier.

Acesta mai arata ca riscul major de producere a accidentelor rutiere soldate cu morti in preajma
zilei de depunere a declaratiilor fiscale reprezinta un cost substantial suportat de societate.

„Teoretic, pierderile nete generate de aceste accidente se ridica la circa 40 de milioane de
dolari, iar aceste costuri sociale echivaleaza cu sumele platite drept impozit de circa 5.000 de
cetateni americani cu venituri medii”, conchide profesorul canadian.

Articol publicat in revista Finantistii

{jcomments on}

2/2

