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Structura A.N.A.F.
Administraţia fiscală - aparat central, 42  D.G.F.P.-uri (judeţene şi 
D.G.F.P. Municipiul Bucureşti), 42 A.F.P.-uri pentru contribuabilii mijlocii, 
221 A.F.P.-uri; 

22.995 angajati (din care, 4.610 in trezorerii).
Autoritatea Naţională a Vămilor - aparat central, 8 direcţii regionale, 42 
direcţii judeţene inclusiv Direcţia pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Bucureşti, 46 birouri vamale ( 44 de frontiera si  2 de interior);

3.007 angajati
Garda Financiară - aparat central, 41 secţii judeţene şi secţia municipiului 
Bucureşti.

1.024 angajati.

I. A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011

1. Descrierea A.N.A.F.

294 contribuabili/1 angajat      
(medie generală)

ANAF, cu 27.026 angajati (la 
31.12.2011), are în evidenţă şi 
administrează 7,95 milioane de 
contribuabili

(1,3 mil. pers. juridice, 6,2 mil. pers. fizice şi
459.000 P.F.A.).
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I. A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011

Au fost desfiintate 4.927 posturi, astfel:
Garda Financiară                            713 
Autoritatea Naţională a Vămilor     1.427
direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene 
şi a muncipiului Bucureşti                        2.787

Au fost desfiinţate 141 administraţii 
financiare şi 3 birouri vamale

A fost redimensionat numărul de 
posturi alocate fiecărei structuri 
teritoriale

Faţă de anul 2008,
personalul efectiv angajat a scăzut cu 13,6%

Faţă de anul 2008,
la 1 mil. lei venituri,

- cheltuielile totale
au scăzut cu  28,2%,
- cheltuielile cu personalul 
au scazut cu 34,7%.

2. Restructurarea ANAF

Număr efectiv  de angaj aţi

27.026

29.42130.79331.281

  2008 2009 2010 2011 
Lei cheltuiţi la un milion lei 
venituri bugetare          

13.658,3 12.088,4 10.710,09.800,0

Cheltuieli cu personalul, lei 
la un milion lei venituri bug.  

12.630,9 10.854,6   9.265,78.248,8
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1.1. Venituri bugetare colectate de A.N.A.F.

142.323
157.503
+10,7%

2010 2011

Evoluţia veniturilor realizate de A.N.A.F. - mil lei -

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011
1. Colectarea veniturilor bugetare

Venituri  realizate    157.502,6 mil. lei  (37.146,8 mil. euro)  
99,5% din program
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II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011

Ponderea veniturilor colectate de ANAF in PIB

27,4%

27,9% 27,4% 28,2% 25,3%
28,0%

27,7% 28,8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Pagina 6

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011
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Evoluţia încasărilor la principalele impozite 
şi taxe ale bugetului de stat

2010 2011

Structura veniturilor realizate de A.N.A.F. pe bugetele 
componente, în anul 2011

106.357,68; 
68%

1.328,29; 
1%

15.004,24; 
9%

34.812,38; 
22%

Bugetul de stat

Bugetul Fondului naţional unic de
asigurări de sănătate

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Bugetul asigurărilor pentru şomaj
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Reducerea numărului de declaraţii
De la 1 ianuarie 2011, a fost implementată Declaraţia unică (112) privind 
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale şi a fost organizată o amplă
Campanie de informare şi promovare a acesteia:

Gradul de depunere on-line al Declaraţiei unice la sfârşitul anului
2011: 98%

Conformarea voluntară la declarare a crescut cu 2,7 p.p. 

Dinamizarea acţiunilor de executare silită:
somaţii: 9.928 mil lei (+19% faţă de 2010)
conturi bancare poprite: 3.915 (+17,2% faţă de 2010)

Extinderea utilizării Sistemului Electronic Naţional de Plăţi on-
line prin deschiderea de conturi colectoare ale Trezoreriei la principalele 
bănci colectoare atât pentru persoanele juridice cât şi pentru cele fizice.  

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011

1.2. Măsuri  de îmbunătăţire a colectării
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Îmbunătăţirea capacităţii de administrare

a fost elaborată şi adoptată Strategia privind riscurile la conformare;
a fost îmbunătăţită administrarea specializată, prin segmentarea 

contribuabililor mari şi mijlocii pe baza unui criteriu valoric agregat (3.000 
contribuabili mari şi 21.887 mijlocii);

au fost extinse activităţile Unităţii de Imprimare Rapidă de la Râmnicu 
Vâlcea (înfiinţată în anul 2009, cea mai modernă din Sud-Estul Europei 
şi printre cele mai moderne din Europa).

Îmbunătăţirea procedurilor de rambursare a TVA

a fost redus plafonul care dă dreptul persoanelor impozabile, altele 
decât marii contribuabili şi contribuabilii mijlocii, de a beneficia de regimul 
special de rambursare a TVA pentru exportatori de la 1.000.000 euro la 
500.000 euro.

a fost reglementată soluţionarea fără inspecţie fiscală anticipată a 
deconturilor de TVA prin care se solicită sume care provin din perioade 
pentru care au fost emise de către organele de inspecţie fiscală decizii de 
nemodificare a bazei de impunere.

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011
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Sprijinirea contribuabililor în dificultate

Au  fost acordate eşalonări la plată pe o perioadă de maximum 5 ani
(O.U.G. nr. 29/2011).

- În anul 2011 au fost acordate eşalonări la plată pentru 2.438 
agenţi economici (1.069,1 mil. lei), precum şi amânări la plata 
penalităţilor/majorărilor în vederea anulării  (44,0 mil. lei).

A fost introdusă posibilitatea de anulare/reducere cu 50% a 
penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor restante la 31 august 2011, 
stinse prin plată voluntară sau compensare (O.G. nr. 30/2011).

- Au fost emise 6.257 decizii de anulare a penalităţilor de întârziere 
(24,3 mil. lei).

A fost modificată ordinea de distribuire şi de stingere a obligaţiilor 
fiscale astfel încât plăţile efectuate de contribuabili să stingă mai întâi 
creanţele fiscale principale, iar în cadrul acestora cu prioritate cele cu 
reţinere la sursă (O.U.G. nr. 29/2011).

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011
2. Combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiar- fiscale

Principalele măsuri organizatorice

dezvoltarea analizei de risc;

noi arii si metode de control: controlul persoanelor fizice cu 
venituri/averi mari; controlul electronic;

verificarea cu prioritate a tranzactiilor intracomunitare si 
monitorizarea circulatiei produselor accizabile (inclusiv in trafic);

imbunatatirea colaborarii cu administratii fiscale din alte tari, 
desfasurarea de controale multilaterale;

acordarea de competente Garzii Financiare pentru verificarea la fata
locului a indeplinirii conditiilor privind inregistrarea in scopuri de TVA 
a societatilor comerciale;
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extinderea informatizarii

• depunerea Declaratiei informative 394 privind livrarile/prestarile si
achizitiile efectuate pe teritoriul national impreuna cu Decontul de 
T.V.A. incepand cu anul 2012 (OPANAF nr 3596/2011) 

• implementarea proiectului New Computerized Transit System
sistem trans-european de management   şi control al operaţiunilor
de tranzit pentru toate mărfurile transportate;

• implementarea sistemului de depunere a declaraţiilor lunare
pentru produse accizabile în format electronic prin intermediul
aplicaţiei EMCS – Stocuri;

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011
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II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011

-

39,1

144

191,5

735

232

113,0

13,2

7.449

68,2

11.074

2.232,7

35.661

Autoritatea 
Naţională a 

Vămilor

2.028,6--2.028,6
Diminuarea pierderii fiscale: -
valoare ( mil. lei)    

4.254,7-1.570,22.645,4- valoare (mil. lei)

4.423-1.5442.735Măsuri asigurătorii:  numar

7.763,63772.818,54.376,6- valoare( mil. lei) 

9.4001494.6563.860Sesizări penale:   - numar

4.6344.402Număr suspendări de activitate

339,1-133,292,9
Valoare estimată confiscări 
bunuri (mil. lei) şi numerar

77,60,663,8- valoare(mil.lei)                                  

60.19025352.488
-

Amenzi încasate: - numar

259,02,0142,846,0- valoare (mil. lei)

91.71784460.87118.928Amenzi aplicate: - numar

15.573,14.886-8.454,4
Obligaţii suplimentare stabilite 
(mil.lei) 

274.6718.867133.30896.835Numar inspectii/controale

TOTALControl 
financiar

Garda 
Financiară

Activitate
a de 

inspecţie 
fiscală
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II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN  ANUL 2011

- euro -

42.335.12140962.811141.734.760681
Autoritatea 
Nationala a 
Vamilor

983.838.8701.06823.291.93832318.513.2492.469

Activitatea de 
Inspectie
Fiscala

616.936.27576420.181.75726923.381.1823.623
Garda 
Financiara

1.643.110.2661.87244.436.50660643.629.1916.773Total

valoarenumarvaloarenumarvaloarenumar

Prejudiciu estimat
Peste 100.000 euro

Prejudiciu estimat
50.000 -100.000 euro

Prejudiciu estimat
pana la 50.000 euro

Sesizările penale înaintate de către structurile A.N.A.F

Nota: exclusiv controlul financiar
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A fost aprobată Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru 
stabilirea bazei impozabile ajustate, în vederea aplicării acestor 
metode persoanelor fizice cu venituri/averi mari (H.G. nr. 
248/2011);

A fost reglementată efectuarea de controale inopinate/cercetări la 
faţa locului prin care să se stabilească relaţiile de afiliere şi 
cuantumul tranzacţiilor cu afiliaţii în vederea iniţierii verificării 
dosarului preţurilor de transfer; 

A fost îmbunătăţită colaborarea cu administraţiile fiscale şi 
organismele europene în vederea prevenirii şi combaterii fraudei 
transfrontaliere, perfecţionării tehnicilor, metodelor şi abilităţilor de 
control (controale multilaterale).

2.1. Activitatea de inspecţie fiscală

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Număr de inspecţii fiscale        96.835

Obligaţii fiscale stabilite suplimentar              8.454,4 mil. lei

(2,0 mld. euro)

Numar de amenzi aplicate - 18.928                     46,0 mil. lei

Numar de măsuri asigurătorii - 2.735           2.645,4  mil. lei

Numar de sesizari penale - 3.860 4.376,6  mil. lei

Diminuarea pierderii fiscale                         2.028,6 mil. lei

Evoluţia rezultatelor inspecţiei fiscale - mil lei -

1.015,4

3.857,4 4.376,6

2.028,6

prejudicii diminuarea pierderii fiscale
2010 2011

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Principalele domenii de activitate verificate 

Obligaţii 
suplimentare 

stabilite 
(pers. 

juridice) 
-mil. lei- 

Număr 
inspecţii 
fiscale  

Activităţi anexe pentru transporturi 1.527,6 768 
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al 
băuturilor şi al tutunului 625,5 2.072 
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 555,9 3294 
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al 
animalelor vii 471,1 887 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 398,0 374 
Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata 380,9 2.023 
Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare 211,4 4.372 
Comerţ cu autovehicule 191,0 606 
Cultivarea plantelor nepermanente 189,7 219 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate 162,3 4.826 

 

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011

66,6 - sume stabilite suplimentar

 care derulează tranzacţii cu 
persoane afiliate (preţuri de 
transfer)

261,4 - sume stabilite suplimentar
 care efectuează tranzacţii 

imobiliare

595,4 - TVA respins la rambursare care solicită rambursări de TVA

671,9 - sume stabilite suplimentar
care produc şi comercializează

cereale

2.028,6 – diminuare pierdere care au înregistrat pierderi

Valoare (mil. lei)
Categorii de contribuabili

cu risc fiscal
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2.2. Activitatea de control financiar

Acţiunile de control financiar vizează verificarea modului de administrare şi utilizare a resurselor 
financiare şi respectarea reglementărilor financiar-contabile la agenţii economici cu capital de stat sau 
majoritar de stat.

  
 

 
2010 

 
2011 

Variaţie  
procentuală 
2011/2010 

 (%) 
 

Număr acte de  
control încheiate 
 

8.834 8.867 +0,4 

 
Obligaţii stabilite (mil. lei) 
 

 
4.268 

 

 
4.886 

 
+14,5 

Sume achitate în timpul 
controlului (mil.lei) 

 
622 

 
662 

 
+6,4  

 

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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2.3. Activitatea Gărzii Financiare

Număr de controale                    133.308

Număr de măsuri asigurătorii  - 1.544        1.570,2 mil lei

Număr de amenzi aplicate  - 60.871              142,8 mil lei

Număr de amenzi încasate - 52.488                    63,8 mil.lei

Confiscările de bunuri şi numerar                    133,2 mil. lei

Suspendări de activitate                  4.402 societăţi

Număr de sesizări penale – 4.656                   2.818,5 mil. lei

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Evoluţia rezultatelor obţinute de 
Garda Financiară

- mil lei - 

1.279,3

2.741,5

1.570,2
+22,7%

2.818,5
+2,8%

prejudicii măsuri asigurătorii

2010

2011

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011

4.234
Producerea şi comercializarea alcoolului şi a băuturilor 
alcoolice

5.242Comerţul cu cereale, produse de morărit şi panificaţie

2.254Producerea şi comercializarea de ţigarete şi produse din tutun

76.433 Tranzacţii intracomunitare monitorizate

4.560
Producerea şi comercializarea petrolului, carburanţilor sau 
altor componente petroliere

Număr controale
efectuate

Domenii cu risc fiscal mare



Pagina 22

Confiscări de sume şi bunuri din domenii de activitate 
cu risc mare de evaziune fiscală:

cereale, morărit şi panificaţie – 25,7 milioane lei
tranzacţii intracomunitare      – 22,0 milioane lei
ţigarete şi produse din tutun  – 18,3 milioane lei

Prejudicii stabilite în principalele domenii monitorizate:
tranzacţii intracomunitare – 468,0 milioane lei
produse petroliere – 373,4 milioane lei
cereale, morărit şi panificaţie – 316,8 milioane lei

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Acţiuni specifice Gărzii Financiare în domeniul tranzacţiilor 
intracomunitare (inclusiv aplicaţia Trafic Control)

 
Indicator 2010 2011 

Variaţie 
procentuală

2011 / 
2010 (%) 

 
Nr. controale efectuate 13.659 16.646 +21,9
 
Nr. transporturi monitorizate 77.119 76.433 -0,9

Nr. soc. comerciale date în 
consemn pentru stoparea 
activităţii 

1.063 968 -8,9

Amenzi aplicate (mil. lei) 10,6 8,8 -17,0

Număr sesizări penale 584 523 -10,4

Prejudicii (mil. lei) 
 446,5 468,0 +4,8

TVA achitat urmare 
monitorizării (mil. lei)  

87,7 219,4 +150,2

 

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011

Monitorizarea în punctele de frontieră a achiziţiilor intracomunitare şi activitatea în trafic a echipelor de control au 
condus la identificarea şi combaterea activităţii unor grupuri infracţionale, bine organizate, care controlează anumite 
domenii de activitate, informaţiile operative obţinute fiind gestionate prin aplicaţia informatică “Trafic Control”.



Pagina 24

 

Confiscări    
   
   
 Legume şi fructe  4.137 tone  8,0 mil. lei 

 Cereale 2.880 tone 3,5 mil. lei 

 Carne şi preparate din carne 886,6 tone 4,8 mil. lei 

 Mijloace de transport  48 buc. 3,2 mil. lei 

 Sume  89,5 mil. lei 

 Alte produse  24,2 mil. lei 

 Total valoare confiscări  133,2 mil. lei 

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Acţiuni ale Gărzii Financiare desfăşurate la cererea altor 
instituţii

Parchete - 1558 actiuni

din care     D.N.A.  - 966  acţiuni;

Poliţie - 6.343 acţiuni;

O.N.P.C.S.B.          - 362 acţiuni.

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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A fost acordata prioritate monitorizarii circulatiei in regim suspensiv a 
produselor accizabile, România fiind printre primele ţări din U.E. care a 
implementat sistemul informatic (EMCS RO) de supraveghere şi control la 
nivel intracomunitar al mişcării acestor produse;

Au fost organizate programe de pregătire specifice şi au fost formate 20 echipe 
canine specializate pentru detecţia de ţigări 

În prezent, A.N.V. dispune de 39 echipe canine antidrog şi antitabac.

Au fost dotate cu aparatură modernă, conform normelor Schengen, trei 
birouri vamale:

Trei echipamente de scanat mijloace de transport (Biroul Vamal 
Stânca-Costeşti; Sculeni şi Constanţa Sud-Agigea) şi şase upgradari la 
echipamentele de scanat existente  (BV Halmeu; BV Sighet; BV Albiţa; 
BV Moraviţa; BV Porţile de Fier I şi DJAOV Constanţa).

2.4. Activitatea Autorităţii Naţionale a Vămilor

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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A fost implementat proiectul New Computerized Transit 
System (NCTS), sistem trans-european de management   şi 
control al operaţiunilor de tranzit pentru toate mărfurile
transportate, indiferent de modalitatea de transport.

proiectul a primit titlul suprem in cadrul Galei Asociatiei
Internationale a Managementului de Proiect, desfăşurată în 
Australia.

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Număr controale            35.661

Obligaţii suplimentare stabilite                2.232,7 mil. lei

control ulterior 265,1 mil. lei

Număr  de amenzi aplicate – 11.074             68,2 mil. lei

Valoare amenzi încasate   - 7.449                 13,2 mil. lei

Valoare confiscări bunuri şi numerar            113,0 mil. lei

Număr sesizări penale  - 735 191,5 mil. lei

Numar măsuri asigurătorii - 144                    39,1 mil. lei

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Evoluţia rezultatelor obţinute de A.N.V.

444 69

11.074

735
144

8.858

amenzi aplicate sesizări penale măsuri asiguratorii

 -
 n

u
m
ăr

 -

2010
2011

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Confiscări de bunuri şi numerar

Ţigarete (69 mil. buc.)                 29 mil. lei

Mărfuri care au încălcat un drept 
de proprietate intelectuală (7.056.120 buc.)                 24,1 mil. euro

Droguri 164,5 kg

Anabolizante           55.990 buc.

Arme şi muniţii                 915 buc.

Numerar
USD           181.052
EUR           162.330

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011

La doi operatori economici cu capital majoritar de stat, s-a constatat o 
denaturare a rezultatelor financiare, care a condus la stabilirea unui prejudiciu
total de 253 mil lei (Directia generala de control financiar);

Au fost eludate la plată către buget obligatii fiscale (TVA) în sumă de 34,9 mil. 
lei, de catre o societate comercială cu obiect de activitate “cultivarea cerealelor”
(Directia Generala Coordonare Inspectie Fiscala);

A fost identificat un grup infracţional din domeniul comerţului cu produse 
accizabile, din Bucureşti, stabilindu-se un prejudiciu de peste 26,5 mil. lei
(Garda Financiara);

2.5. Cazuri semnificative de combatere a evaziunii fiscale
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II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011

Achiziţionarea fictivă a unor jocuri de noroc (slot-machine) şi servicii în
valoare totală de 9,8 mil. euro, în scopul diminuării obligaţiilor fiscale -
prejudiciu de peste 21,3 mil. lei (Garda Financiara).

Producţie ilegală a ţigaretelor
o linie pentru fabricat şi ambalat ţigarete;

3.892.000 bucăţi ţigarete fără timbre fiscale;
utilaje destinate transportului şi manipulării;
valoare totală estimată de 2.3 mil. lei.
(Autoritatea Nationala a Vamilor)

Combaterea traficului de droguri
12 kg cocaină;
autoutilitarele transportatoare (valoare estimata - 860.000 lei). 

(Autoritatea Nationala a Vamilor)
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3. Activitatea de cooperare internationala

Accesarea fondurilor europene (cofinantate din FSE* si
PODCA**)
• A fost finalizată implementarea unui proiect care a permis 

obţinerea certificatului ECDL Start de către un număr de 
aproximativ 1300 de funcţionari ai A.N.A.F.

• A inceput implementarea proiectului "Dezvoltarea unui 
parteneriat viabil între Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de 
aceasta – premisă a eficientizării sistemului de colectare 
aveniturilor publice" , in valoare de 7,3 mil lei (fara TVA).

• Pentru orizontul de timp 2012 – 2014, au fost depuse noi cereri 
de finantare de proiecte din P.O.D.C.A., în valoare de aprox. 3 
mil. euro.

* Fonduri Structurale Europene; ** Programul Operational Dezvoltarea
Capacitatii Administrative.

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011



Pagina 34

Dezvoltarea relatiilor cu administratii fiscale din alte tari (Franta, 
Marea Britanie, Bulgaria, Rep. Moldova)

Participarea la activităţi organizate
• in cadrul programului european FISCALIS;
• in cadrul Organizaţiei Intra-Europene a Administraţilor Fiscale 

(I.O.T.A.). 
• a fost organizat la Bucureşti evenimentul intitulat 

„Management strategic: Benchmarking”;
• România a obţinut, prin A.N.A.F., pentru mandatul 

2011-2012, poziţia de auditor în cadrul 
organizaţiei.

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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4. Îndeplinirea angajamentelor cu FMI, Comisia Europeana
si Banca Mondiala

Reducerea numarului de declaraţii fiscale şi extinderea depunerii 
electronice”

A fost implementata “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor     
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
A crescut declararea electronica (ex. la Declaratia 112 :  98% declarare 

on-line).

Elaborarea Strategiei de risc în materie de conformare fiscală

Implementarea metodelor indirecte de control

A fost elaborată procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru 
stabilirea bazei impozabile ajustate in vederea acestor metode persoanelor cu 
venituri /averi mari 

• A fost înfiinţată Direcţia de Verificări Fiscale;

Reorganizarea ANAF prin reducerea numarului de angajati si a numarului de 
administratii financiare si birouri vamale;

Intarirea activitatii de inspectie fiscala a Directiei Generale de 
Administrarea a Marilor Contribuabili prin realocarea de personal;

II. REALIZĂRILE A.N.A.F. ÎN ANUL 2011
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Finalizarea procedurilor de preluare de către A.N.A.F. a administrării 
contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice care se asigură prin contract 
de asigurare sau declaraţie individuală de asigurare (cu aplicare de la 1 iulie 
2012, conform O.U.G. nr. 125/2011);

Aprobarea instrucţiunilor privind angajarea răspunderii solidare şi elaborarea 
unui Ghid privind aplicarea acestei proceduri;

Elaborarea unui act normativ privind Procedura de executare silită a acţiunilor 
cotate pe piaţa bursieră, deţinute de debitor la alte societăţi comerciale, precum 
şi a sumelor deţinute în contul unei societăţi de servicii de investiţii financiare 
autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

Îmbunătăţirea şi perfecţionarea procedurilor de executare silită, insolvabilitate, 
elaborarea unui Ghid în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor;

Îmbunătăţirea managementului arieratelor prin concentrarea eforturilor de
colectare pe arieratele mari şi recente, a căror probabilitate de încasare este mai 
ridicată decât în cazul arieratelor cu vechime.

III. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012

1. Îmbunătăţirea colectării veniturilor
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III. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012

2. Încurajarea conformării voluntare

Raţionalizarea şi simplificarea sistemului declarativ în domeniul 
impozitului pe venit;

Îmbunătăţirea formularelor şi procedurilor privind înregistrarea fiscală a 
contribuabililor.
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Intensificarea supravegherii mişcării produselor accizabile şi a 
antrepozitelor fiscale, inclusiv în zonele limitrofe;

Efectuarea de controale operativ-inopinate, cu prioritate la firmele care 
produc şi comercializează produse accizabile;

Monitorizarea agenţilor economici care au deţinut/deţin autorizaţii de 
utilizatori finali, antrepozite sau alte spaţii la care există risc de 
desfăşurare de activităţi ilicite;

Implementarea programului de verificare a persoanelor fizice cu 
venituri/averi mari;
• Dezvoltarea sistemelor informatice-suport pentru aplicarea

metodelor indirecte;

III. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012

3. Combaterea evaziunii fiscale
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III. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012

Implementarea în activitatea de inspecţie fiscală a utilizării metodelor 
de estimare a bazei impozabile; 
Intensificarea acţiunilor de control la contribuabilii cu risc ridicat fiscal;

Implementarea unui sistem electronic de gestionare internă a 
schimbului de informaţii prin intermediul formularului electronic eFDT;

Continuarea şi extinderea acţiunilor de identificare a spaţiilor 
clandestine de producţie şi depozitare;

Intensificarea acţiunilor de control în trafic ale echipelor mobile;

Întărirea cooperării cu alte administraţii vamale (în special cu cele din 
Republica Moldova şi Ucraina), cu alte instituţii ale statului şi cu mediul 
de afaceri;

Vor fi formate şi instruite 10 noi echipe canine antitabac.


