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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de comunicare externă 
a ANAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De la 1 ianuarie 2004, activitatile fiscale realizate de Ministerul 
Finanţelor Publice au fost regrupate în cadrul unei entităţi unice, 
respectiv, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) 
subordonata ministerului. 
 
Această reorganizare se înscrie în procesul reformei, in care se 
afla angajat guvernul român, şi care vizeaza modernizarea 
administraţiilor. 
 
Crearea ANAF vizează astfel asigurarea unei mai bune colectari  
a veniturilor statului: impozite, taxe, contribuţii sociale. Ea trebuie 
să permită o mai bună adaptare a modului de funcţionare a 
administraţiei fiscale la societatea română şi la evoluţia sa într-un 
cadru naţional şi internaţional. 
 
Modernizarea administratiei fiscale are ca obiectiv si oferirea unei 
asistenţe de calitate contribuabilului, bazata pe o nouă relaţie 
cetăţean –funcţionar. 
 

 
 
 
Ce este 
ANAF? 

 

 
Prezenta cartă recunoaşte comunicarea externă ca element 
major în politica administratiei fiscale, care vizează îmbunătăţirea 
civismului fiscal şi instituie un cadru unitar al relaţiilor ANAF cu 
contribuabilii. Elaborarea acestei carte este expresia 
angajamentului ANAF pentru un parteneriat transparent în relaţia 
cu contribuabilii.  
 

 
 

 
Scopul cartei 

 
Carta de comunicare externă se adresează în primul rând 
contribuabililor dar şi personalului din administraţia fiscală.
 

 
Cui se 

adresează 
Carta? 

 
 

 
 

  Obiectivele ANAF  
 
 

 
ANAF colectează∗) eficient veniturile bugetare pentru care este 
competentă  permiţând în acest fel statului să servească mai bine 
cetăţeanul, prin aplicarea politicilor guvernamentale în domeniul 
asistenţei sociale, sănătăţii, apărării şi ordinii publice, 
învăţământului, culturii, etc. 
 

 

  

                                                           
∗ ANAF nu are competenta pentru administrarea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri 
bugetare care potrivit legii, sunt administrate de alte institutii. 



Aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, 
taxele şi contribuţiile sociale care intră în aria de competenţă 
a ANAF. 
 
ANAF asigură cadrul necesar aplicării unitare a legislaţiei privind 
impozitele, taxele şi contribuţiile sociale astfel încât la situaţii 
similare să se aplice aceeaşi interpretare din punct de vedere 
fiscal. 

Aplicarea 
unitară a 
legislaţiei 
  

 
Aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor 
 
ANAF asigură un tratament egal tuturor contribuabililor, fara 
discriminare, prin respectara principiilor de obiectivitate, 
impartialitate si legalitate.  

 

 
 

Tratament 
echitabil 

 
Promovarea conformării voluntare 

 
Promovarea conformării voluntare prin încurajarea respectării de 
către contribuabili a legislaţiei privind impozitele, taxele şi 
contribuţiile sociale şi descurajarea indisciplinei. 

 
Conformarea 

voluntară 

 

Angajamentele ANAF în materie de comunicare 
externa   
 
Pentru a determina contribuabilii sa-si indeplineasca in mod 
voluntar obligatiile fiscale si pentru a îmbunătăţi relaţiile cu 
contribuabilii, ANAF se angajează ca în politica de comunicare 
externă să respecte principiile următoare: 

 

Informare gratuita pentru toţi contribuabilii 
Transmiterea informaţiilor în cadrul comunicării cu contribuabilii 
este gratuită şi deschisă tuturor contribuabililor. Toate categoriile 
de contribuabili sunt la fel de importante pentru ANAF.  
 

 
Informare 

gratuita 

Transparenţa    
Pornind de la dreptul la informare al cetăţenilor potrivit 
Constituţiei României, fiecare unitate fiscală din cadrul ANAF 
trebuie să aplice în mod consecvent principiul transparenţei  în 
relaţia cu contribuabilii, asigurând în acelaşi timp 
confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal. 
 

 
 

   Transparenţa 

 
Calitatea informaţiilor transmise contribuabililor 
♦ Informaţiile personalizate transmise de către ANAF la 

solicitarea contribuabililor, trebuie să fie clare, corecte şi 

 
 

Calitate 
        
 



complete; 
♦ Informaţiile cu caracter general adresate de către ANAF 

contribuabililor trebuie să urmărească transmiterea fidelă a 
mesajului instituţional.  

 
Respect şi consideraţie  
 
Relaţia dintre ANAF şi contribuabili se bazează pe respect şi 
consideraţie reciprocă, amabilitate şi cooperare. 
 

 
Respect 
reciproc 

 

Adaptarea administraţiei fiscale la cerinţele contribuabililor 
 
În relaţia sa de parteneriat, ANAF se adaptează necesităţilor 
contribuabililor pentru îndeplinirea voluntară a tuturor obligaţiilor 
privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale. 

Adaptabilitate 
 
 
 

 
Mijloace de imbunatatire a comunicarii externe 

 
 
 
 
 

Facilitarea relaţiei dintre contribuabili şi ANAF pentru 
obţinerea informaţiilor, prin: 

 

♦ intermediul ghiseelor de asistenta, existente in toate unitatile 
fiscale; 

♦ răspunsuri la intrebarile contribuabililor prin intermediul liniei 
telefonice de asistenţa fiscala, existentă în fiecare judeţ si la 
nivelul municipiului Bucuresti prin intermediul structurilor de 
asistenta existente la nivelul fiecarei unitati fiscale teritoriale; 

♦ adaptarea programului de lucru al unităţilor fiscale; 
♦ implementarea mijloacelor moderne de comunicare cu marii 

contribuabili in vederea solutionarii corespondentei si 
eliberarii certificatelor fiscale ( prin e-mail); 

♦ organizarea de campanii de informare; 
♦ asigurarea de informatii generale prin Internet prin Portalul 

ANAF. 
 

 
 

 
Accesibilitate 

 
 
 

Diversitatea 
mijloacelor 

 
 

Informarea prompta si de calitate 
♦ oferirea permanenta si in mod unitar a informatiilor, 

indiferent de nivelul structurii organizatorice de la care se 
transmit; 

♦ reducerea termenului de raspuns la solicitarile facute in scris 
de catre contribuabili. 

♦ extinderea  mijloacelor  moderne de comunicare (e-mail, 
internet); 

♦ informarea in timp util prin campanii de informare asupra 
modificarilor legislative si asupra termenelor limita din 
calendarul fiscal. 

 

 
 

Calitate şi 
promptitudine 

 



  
 

  Colaborarea cu organisme profesionale (ex: experţi 
contabili, auditori) şi cu alte entităţi (ex: sindicate, 
patronate, fundaţii, mass-media) 

  ANAF organizează  sesiuni de comunicare, întâlniri tematice în  
vederea cunoaşterii şi aplicării unitare a legislaţiei fiscale. ANAF 
editeaza  pliante, broşuri pentru transmiterea informaţiilor către 
contribuabili. 

 
 

Multiplicatori de 
informaţii 

 

 

Cunoaşterea opiniei contribuabililor 
♦ Realizarea unor anchete sociologice în rândul contribuabililor 

pentru cunoaşterea cerinţelor  acestora  şi implicit, evaluarea 
şi monitorizarea îndeplinirii angajamentelor ANAF, 

♦ Publicarea rezultatelor; 
♦ Dispozitivele şi procedurile administrative sunt adaptate în 

funcţie de aceste rezultate.  
 

 
 

Cunoaşterea 
opiniei 

contribuabililor 

 
 

ANAF este la dispozitia dumneavoastra 
pentru că scopul nostru este de a vă 
facilita îndeplinirea obligatiilor fiscale! 
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