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PRINCIPALELE REALIZĂRI ALE ANAF ÎN SEMESTRUL I
2022
Încă din primul semestru al acestui an

implementare PNRR a Consiliului Uniunii

s-au realizat pași importanți pentru

Europene au fost atinse, acestea fiind

atingerea obiectivelor propuse pentru

îndeplinite înainte de termenele limită

anul 2022. Astfel, trei dintre țintele și

prevăzute.

jaloanele

stabilite

prin

decizia

de

01

02

03

JALON PNRR 191

ŢINTA PNRR 221

JALON PNRR 195

600 000 case de marcat

Operaţionalizarea Planului comun

(AMEF)

de acțiune al ANAF și al Inspecției

Intrarea

în

vigoare

cadrului

legal

a

necesar

de

înrolării contribuabililor

sistemul

persoane juridice în SPV.

Termen: trim. IV 2022.

Termen: trim. I 2022.

604

REALIZAT
anul 2021

încă

din

IT

conectat

099

al

AMEF

la

ANAF.

Muncii

pentru

prevenirea

și

limitarea fenomenului de evaziune a
deja

conectate la 30.06.2022

muncii la gri/la negru.
Termen: trim. I 2022

REALIZAT încă din februarie 2022
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În plus, ANAF a întreprins demersuri în
vederea îndeplinirii următoarelor ținte și
jaloane

conform

calendarului

de

monitorizare și implementare al PNRR:
• Ținta PNRR 192 - Creșterea gradului
de utilizare a Spațiului Privat Virtual
(SPV).

• Jalonul PNRR 218 - Inițierea
digitalizării activităților de valorificare
și executare silită, prin crearea unei
platforme de licitații on-line pentru
valorificarea bunurilor imobile și a celor
mobile cu valoare semnificativă.
A fost realizată fișa pentru Proiectul

La data de 30 iunie 2022 figurau ca fiind

„Digitalizarea activității de valorificare –

înregistrate în SPV 951.579 persoane

Informatizarea

juridice și alte entități, cu 24.039 mai

activității de valorificare a bunurilor

multe față de sfârșitul lunii mai 2022,

intrate, potrivit legii, în proprietatea

ceea

privată

ce

confirmă

trendul

crescător

a

și

statului

eficientizarea

și

a

bunurilor

înregistrat în ultimele luni. Ținta oficială

sechestrate în activitatea de executare

este de 1.009.679 persoane juridice

silită a creanțelor bugetare”.

înregistrate în SPV, având ca termen
limită de realizare trimestrul IV 2022;

5

0 1 _ P R I N C I P A L E L E
S E M E S T R U L

R E A L I Z Ă R I

A L E

A N A F

Î N

I

timp real prin realizarea unei Platforme

desk-auditurilor în total acțiuni de
control a fost de 40,3%. Totodată, în
perioada ianuarie - iunie 2022, ponderea
medie a desk-auditurilor în totalul
acțiunilor de control a fost de 35,3%.

de licitații on-line pentru a facilita

Suplimentar, au fost îndeplinite o serie

accesul

cumpărarea

de măsuri și acțiuni de reformă care au

bunurilor intrate în proprietatea privată

fost incluse în planul de implementare al

a statului

PNRR la nivelul ANAF:

Proiectul vizează, în principal, crearea
unui nou serviciu dezvoltat în mediul
digital, disponibil la nivel național și în

populației

la

sau sechestrate în materie

penală și fiscală pe care ANAF le oferă la
vânzare în procedurile de valorificare ale
acestora.
• Ținta 222 - Ponderea numărului de
desk-audituri raportată la numărul total
de audituri efectuate de administrația
fiscală va crește la 30% până în
trimestrul IV 2022.
În luna iunie a anului 2022 ponderea

• Măsura de reformă suplimentară
”Dezvoltarea unui model alternativ de
calcul al decalajului fiscal al TVA,
descompus pe sectoare economice
relevante”, a fost îndeplinită.
Modelul a fost realizat și implementat la
nivelul ANAF în cadrul unei misiuni a FMI,
cu

sprijinul

specialiştilor

Departamentului de Afaceri Fiscale;
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• Măsura de reformă referitoare la
”Implementarea unui serviciu webinar
dedicat
asistenței
contribuabililor”
aferentă jalonului PNRR 216 - Serviciile
digitale și sistemele electronice critice
sunt operaționale, a fost realizată.
În luna mai 2022 a fost implementat

serviciul webinar și au fost susținute 17
seminare web la care au participat 2.097
de

contribuabili.

Lista

lunară

a

seminarelor web se regăsește pe site-ul
ANAF la secțiunea Asistență contribuabili
– Servicii oferite contribuabililor.
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COLECTAREA VENITURILOR BUGETARE
Activitatea ANAF din semestrul I 2022 a

Au fost continuate măsurile de reformă și

continuat pe linia reformelor menite să

modernizare demarate în anii anteriori,

asigure

îmbunătățirea

au fost implementate noi măsuri de

fiscale,

creșterea

colectare

a

administrării

capacității

veniturilor

și

de

reducerea

eficientizare a activității și, nu în ultimul
rând,

a

fost
pe

asigurată
plan

colaborarea

decalajului fiscal în mod sustenabil.

eficientă

Acesta este un proces de consolidare pe

deschiderea

termen mediu și lung, care necesită timp

adoptate de alte state.

și eforturi susținute, dar care produce

Trendul pozitiv al încasărilor anului

modificări structurale progresiv.

precedent a continuat și în semestrul I al

către

internațional
bunele

și

practici

anului 2022.

167,7mld. lei

179,9mld. lei

Programul de încasări rezultat din legile

Venituri bugetare colectate de ANAF în

bugetare

semestrul I 2022

anuale

și

alocat

ANAF

pentru

semestrul I 2022

8

0 2 _ C O L E C T A R E A

+23,1%
+10,3%

V E N I T U R I L O R

B U G E T A R E

- indice nominal

107,3%

- indice real

+33,7mld.

lei

Gradul de realizare a programului
de încasări venituri bugetare

Creștere a încasărilor față de semestrul I 2021,
chiar și în condițiile menținerii unui ritm susținut al
restituirilor de TVA, superior celui din semestrul I

+12,2mld.
Plus

2021.

al

încasărilor

faţă

lei
de

programul rezultat din legile bugetare

45 726 (+16,2%)
42 384 - risc fiscal
mic

3 342 -

risc fiscal
mare

+0,7p.p.
Creşterea ponderii în PIB a
veniturilor nete colectate, comparativ cu
perioada similară a anului 2021

Număr deconturi negative cu opțiune de
rambursare soluționate

12,5mld.
Suma

totală

de

lei
TVA

aprobată

pentru

restituire/compensare
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În structură, pe bugete și în cadrul

realizarea

bugetului

de

perioada analizată se prezintă astfel:

impozite

și

stat

pe

taxe,

principalele

situația

în

Venituri

atrase la Bugetul de
stat,
pe tipuri de taxe

0,8%

9,2%

179,9
mld. lei

64,
8%

9,4
%

mld.
lei
14,4% 6,0%

Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor
sociale de stat

luna

Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări
Sociale de Sănătate
Bugetul asigurărilor pentru șomaj

TVA

alte venituri

accize

impozit pe profit

impozit pe
venit

taxe vamale

Română

vamă, analiza încasărilor cumulate pe

care funcționează la nivelul Ministerului

semestrul I al anului 2022 cuprinzând și

Finanțelor. Atât în execuția de casă a

activitatea vamală.

Vamală

2022

0,5%

încasări, sunt incluse și veniturile din

Autoritatea

martie

25,3
%

s-a

înființat

cu

116,6

Buget de stat

11,0
%

Începând

bugetare

privind

Total venituri colectate de ANAF

23,4
%

veniturilor

trezoreriei cât și în programul lunar de

10
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Arierate recuperabile

dar

În semestrul I 2022 au fost inițiate

implementării activităților de executare

activitățile Programului Arierate 2024,

silită.

dedicate prevenției privind acumularea

Încasările din arieratele recuperabile la

de arierate, îndrumării contribuabililor în

bugetele pe care ANAF le administrează

vederea respectării obligațiilor fiscale,

au fost de 27,9 mld. lei.

Ponderea

și

în

domeniul

dezvoltării

și

arieratelor recuperabile la 30.06.2022 pe categorii de
contribuabili
Categorii de contribuabili
persoane juridice

Persoane juridice
Persoane fizice

31,3
%
13,1
%

27,9
mld.
lei

Contribuabili mici

24,2

86,9
%
12
%

mld.
lei

43,6
%

Contribiuabili mari
Contribuabili mijlocii

Pe parcursul anului 2022, la nivelul

insolvabilitate.

administrațiilor

realizează în contextul mai amplu de

finanțelor

publice

proiectul pilot dedicat analizei gestiunii

management al arieratelor ce se va

arieratelor

finaliza în anul 2024.

în

sistem

se

regândire

aflate

propriului

demers

județene Brașov și Alba, se derulează

nerecuperabile

al

Acest

de

11
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În perioada ianuarie – iunie 2022, ANAF a
continuat acţiunile dedicate măsurilor de
colectare a veniturilor bugetare, acţiuni
întreprinse de unităţile fiscale teritoriale
pentru creșterea gradului de conformare
voluntară la plată și pentru colectarea
creanțelor bugetare. Față de semestrul I
2021

s-a

înregistrat

o

creștere

a

conformării voluntare la plată cu 1,4
puncte procentuale (de la 85,5% în sem. I
2021 la 86,9% în sem. I 2022).
Activitatea de executare silită
Prin activitatea de executare silită s-au
încasat 6.729,6 mil. lei, cu 48,3% mai
mult față de aceeași perioadă a anului

B U G E T A R E

2021.
Activitatea de executare silită cazuri
speciale
În semestrul I 2022 a fost încasată suma
totală de 90,8 mil. lei, cu 18,8% mai
mare față de semestrul I 2021, din care
75,9 mil. lei din activitatea de executare
silită,

respectiv

14,9

mil.

lei

din

activitatea de valorificare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului.
Rezultatele majore specifice activității
de executare silită în cazul sentințelor
penale și civile, aferente semestrului I
2022, sunt reprezentate de:

12
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353

bunuri

sechestrate,

din

asigurătorii din dispoziția organului de

care 85 bunuri mobile și 268 bunuri

urmărire penală și/sau a instanțelor

imobile, fiind adjudecate 149 bunuri

judecătorești,

mobile și imobile, cu 17,3% mai

asigurătorii

constând

asupra

în

popriri

disponibilităților

bănești și asupra sumelor datorate
debitorilor de către terți, precum și
sechestre asigurătorii asupra bunurilor
mobile și imobile;

multe față de semestrul I 2021;
• valoarea de adjudecare a bunurilor
imobile

licitate,

rezultată

din

activitatea de executare silită cazuri
speciale este de 17,3 mil. lei, cu

• înființarea unui număr de 1.425 popriri
asupra sumelor datorate debitorilor de
către terți;

300,6% mai mare față de semestrul I
2021;
• valorificarea unui număr de 53 bunuri

• sechestrarea unui număr de 667 bunuri

prin alte modalități prevăzute de lege

mobile și a unui număr de 596 bunuri

(prin înțelegerea părților, în regim de

imobile;

consignație, vânzare directă etc.);

• organizarea

unui

număr

de

516

licitații, cu 10,5% mai multe față de

• emiterea a 7 decizii de atragere a
răspunderii solidare.

semestrul I 2021, pentru un număr de

13
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bunurilor intrate, potrivit legii, în
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privată

a

statului,
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bunurilor intrate în proprietatea privată
a statului, în materie civilă.
Totodată, s-au atribuit cu titlu gratuit

semestrul I 2022 a fost încasată suma de

bunuri

14,9 mil. lei din care suma de 9,3 mil. lei

proprietatea privată a statului în valoare

provine din activitatea de valorificare a

de 1,0 mil. lei, reprezentând valoarea de

bunurilor intrate în proprietatea privată

evaluare/ reevaluare aferentă bunurilor

a statului, prin confiscare dispusă în

mobile.

intrate,

potrivit

legii,

în

materie penală, iar suma de 5,6 mil. lei
provine din activitatea de valorificare a

90,8
75,9mil.

mil. Lei
Lei

Activitatea de executare
silită în cazul sentințelor
penale și civile

14,9mil.

Lei

Valorificarea bunurilor
intrate în proprietatea
privată a statului

14
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ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR OFERITE
intermediul IVR (sistem de răspuns vocal

Servicii oferite contribuabililor
ANAF

împreună

cu

Centrul

Național

interactiv),

fiind

extins

meniul

pentru Informații Financiare (CNIF) au

sistemului, pentru a fi oferite informații

dezvoltat

pe

pre-înregistrate

secţiunea

„Servicii

„Verificare

site-ul

instituției,

Online”,

documente

la

serviciul

electronice

domenii:
programare

pentru

Spațiul
online,

următoarele

Privat
evitarea

Virtual,
dublei

eliberate în Spaţiul Privat Virtual”,

impuneri, calendarul obligațiilor fiscale

oferind posibilitatea de verificare de

și modalități de efectuare a plăților

către terțe persoane a autenticității

către ANAF.

certificatelor emise în format electronic.

În ceea ce privește activitatea privind

ANAF a întreprins demersurile necesare

îndrumarea și asistența contribuabililor

pentru dezvoltarea Call-center-ului prin

acordată telefonic, s-a răspuns unui

modificarea

interacțiune

număr de 156.173 apeluri din totalul de

telefonică cu contribuabilii. Astfel, au

157.887 apeluri telefonice primite, ceea

fost introduse o serie de informații utile

ce reprezintă o pondere de 98,9% din

contribuabililor pe care aceștia le pot

totalul apelurilor primite.

accesa

în

modului

sistem

de

self-service

prin

15
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De asemenea, agenţii Call-center oferă

administrațiile fiscale care desfășoară

asistenţă

activități cu contribuabilii.

contribuabililor

prin

intermediul serviciului chat, în vederea
accesării

serviciilor

disponibile

pe

portalul instituției.

Astfel, începând cu luna martie 2022
numărul total al solicitărilor transmise
prin intermediul Formularului de contact

Serviciul Chat este operațional începând

(atât

cu data de 22.11.2021, iar sesiunile chat

asistență a contribuabililor, cât și cele

sunt

aplicația

atribuite celorlalte structuri fiscale) a

2022,

crescut semnificativ, ajungând în luna

acordată

iunie 2022 la un număr de 42.721

intermediul

solicitări primite (comparativ cu un

sesiunilor de chat s-a concretizat într-un

număr de 3.715 primite în luna ianuarie

număr de 5.963 sesiuni chat.

2022) .

monitorizate

specifică.
îndrumarea

În

prin

semestrul

și

contribuabililor

asistența
prin

I

cele

atribuite

activității

de

Totodată, începând cu luna martie 2022
a

fost

extinsă

posibilitatea

de

transmitere a solicitărilor contribuabililor
prin intermediul Formularului de contact
la nivelul tuturor structurilor existente în

16
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În semestrul I al anului 2022 au fost

De asemenea, în SPV au fost publicate un

elaborate/actualizate și publicate pe

număr de 23 de Buletine informative

website-ul insituției un număr de 12

fiscale, prin care s-au adus la cunoștința

materiale informative. Dintre acestea,

contribuabililor informații privind actele

pentru

normative

persoane

a

îndruma
fizice

să

contribuabilii,
se

conformeze

nou

apărute

în

domeniul

fiscal.

voluntar, au fost elaborate/actualizate și
publicate trei ghiduri.

17
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SOLUȚII DIGITALE INTEGRATE
Oferirea unei experiențe pozitive din
perspectiva accesării serviciilor digitale
de către contribuabili

• Proiectul “Fişierul Standard de
Control Fiscal (Standard Audit File
for Taxation)”
Sistemul este operațional începând cu 1

Acțiunile întreprinse de ANAF au vizat, în

ianuarie 2022 (dată care reprezintă și

principal,

începerea

majore

implementarea
de

digitalizare

proiectelor
a

optimizarea/dezvoltarea
informatice,

ANAF

și

aplicațiilor

pentru

a

aduce

predictibilitate și valoare adugată și a
asigura adaptarea la un mediu economic
dinamic,

puternic

influențat

și

termenului

de

depunere

pentru marii contribuabili).
La 30 aprilie 2022 a fost finalizat
contractul

de

servicii

pentru

“dezvoltarea sistemului SAF-T, integrare,
testare și implementare în producție”.

transformat de dezvoltările tehnologice
și efectele pandemiei COVID 19.
În

primul

semestru

s-au

înregistrat

progrese semnificative în implementarea
a şase proiecte, respectiv:

18

0 4 _ S O L U Ț I I

D I G I T A L E

I N T E G R A T E

• Proiectul “Dezvoltarea Sistemului
informatic One Stop Shop (OSS_RO)”
La 1 aprilie 2022 a fost disponibil pe
portalul

ANAF

modulul

de

pre-

înregistrare a contribuabililor în OSS.
A

fost

cerințelor
procesele

finalizată
la
de

nivel

implementarea

produse cu risc fiscal ridicat (categorie
indicată prin OUG nr.130/2021), prin
s-a prevăzut posibilitatea de

raportare în Sistemul RO e-Factura a

național

privind

facturilor care conțin produse cu risc

administrare

fiscală

fiscal ridicat comercializate în relaţia

pentru

Contribuabili

asigurând

administrarea

Nerezidenți),
sistemului

și

mentenanța corectivă și evolutivă a
sistemului informatic.

operațional

B2B (business to business).
Începând cu 1 aprilie 2022 (prin OUG nr.
131/2021) a fost introdusă obligația
unităților afiliate de a transmite facturile
emise către titularii voucherelor de

• Proiectul
“e-Factura
–
sistem
obligatoriu de facturare electronică”
este

realizată testarea pentru livrările de

care

(Serviciul MOSS din cadrul Administrației

Sistemul

În perioada 01.04 - 30.06.2022 a fost

din

vacanță și în sistemul național privind
factura electronică RO e-Factura.

luna

noiembrie 2021.
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sistemului național privind facturarea

• Proiectul „Servicii de dezvoltare
software pentru reproiectarea și
optimizarea sistemului informatic –
VIES_RO
(Value
Added
Tax
Information Exchange System)"

electronică RO e-Factura de către mediul

Proiectul

de

permite

decembrie 2021 și are ca obiect servicii

facturării

de analiză, reproiectare, migrare și

Aceste

două

prevederi

legale

au

contribuit în primul semestru al a.c. atât
la familiarizarea cu modul de folosire a

afaceri,

implementarea

fapt

ce

rapidă

va
a

a

fost

demarat

în

electronice generalizate după obținerea

optimizare,

dezvoltare,

derogării de la Directiva 2006/112/CE a

implementare,

mentenanță

Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind

adaptivă

sistemul comun al taxei pe valoarea

elaborarea

adăugată, cât și la combaterea evaziunii

sistemului informatic VIES_RO.

și

evolutivă

a

luna

testare,
corectivă,
sistemului,

documentației

specifice

fiscale în domeniul produselor cu risc
fiscal ridicat și o mai bună urmărire a
modului de utilizare a voucherelor de
vacanță.
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• Proiectul „Servicii de dezvoltare
software
pentru
extinderea
sistemului - AEOI_RO (Automatic
Exchange
of
Information)
cu
funcționalități specifice DAC3/BEPS5
și DAC6 și asigurarea mentenanței
sistemului AEOI_RO”
Proiectul

a

fost

demarat

în

luna

decembrie 2021 și vizează dezvoltarea
unei aplicații informatice dedicate prin
care

datele

privind

tranzacțiile

transfrontaliere primite atât de la nivel
național cât și european să poată fi
vizualizate,

descărcate,

analizate

și

În primele șase luni ale anului 2022, au
derulate

managementului

activități
de

specifice
proiect.

informatic

în

cadrul

AEOI_RO,

intracomunitare,

a

sistemului
cerințelor

internaționale

și

naționale specifice DAC3/BEPS5 și DAC6
și

a

impactului

funcțional/tehnic

al

acestora asupra întregului sistem.
• Proiectul
“Creșterea
capacității
administrative a MF şi a instituțiilor
subordonate
în
vederea
îmbunătățirii
interacțiunii
cu
cetățenii și cu mediului de afaceri
pentru
obținerea
de
servicii
electronice extinse prin portalul
ANAF”
În primele șase luni ale anului 2022 au

valorificate în cadrul analizei de risc.

fost

implementării,

De

asememea au fost analizate criteriile

fost derulate activități de pregătire
pentru achiziția produselor și serviciilor
pentru
integrate,

implementarea
în

baza

platformei
analizei

și
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tehnice/funcționale

întreprinse demersuri de digitalizare a

dezvoltate prin contractul de servicii

formularelor fiscale care se depuneau în

„pentru realizarea analizei generale a

format letric la registratura unităților

stării de fapt a sistemului informatic

fiscale.

actual și definirea în detaliu a cerințelor

La finalul semestrului I 2022, 54 de

aferente

cadru

formulare au fost deja transpuse în

informațional

format digital, 55 de formulare fiind în

adoptării

procedural

și

noului

(infrastructura IT) în vederea dezvoltării
portalului ANAF pentru îmbunătățirea
interacțiunii cetățenilor și mediului de
afaceri”.

voluntare și, în același timp, ca răspuns
contribuabililor

de

îmbunătățire a interacțiunii cu ANAF, de
automatizare a proceselor de declarare
fiscală

și

de

simplificare,

au

testare/dezvoltare aplicație;
formulare

au

termen

de

implementare stabilit de CNIF până la

Ca măsuri de stimulare a conformării

solicitările

• 13 formulare se află în procedura de

• 26

Digitalizarea formularisticii ANAF

la

curs de dezvoltare, astfel:

fost

finele anului curent;
• 16

formulare

fac

obiectul

unor

demersuri suplimentare în vederea
stabilirii unui canal electronic de
comunicare.
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PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE
Reformarea managementului riscului

standardizarea procesului de analiză de

de neconformare fiscală

risc a contribuabililor;

Principalele acțiuni realizate în cursul

• implementarea

semestrului I 2022 au vizat continuarea

”Venituri

implementării

de

persoane fizice din cedarea folosinței

management a riscurilor fiscale ca parte

bunurilor” și ”Venituri realizate de

integrantă

contribuabili-persoane

asumate

a
de

procesului

integrat

obiectivelor
către

Agenție.

stategice
Astfel,

proiectelor

realizate

prestarea

unor

de

pilot

-

contribuabili-

fizice

din

activități

de

principalele acțiuni au fost:

înfrumusețare/întreținere”,

• organizarea grupului de lucru destinat

parte integrantă din proiectul cadru

implementării proiectului APIC/Big Data

”Dezvoltarea

- o platformă complexă ce va permite

vederea creșterii conformării fiscale”-

gestionarea unui volum masiv de date

20RO02,

agregate din sursele interne ale ANAF,

pentru Asistență Tehnică de la nivelul

precum și din surse externe (structurate
și

nestructurate)

ce

va

de

finanțat

care

instrumente

prin

fac

în

instrumentul

Comisiei Europene;

permite
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• transmiterea

către

structurile

teritoriale, în vederea valorificării a
rezultatelor analizelor privind:

declarația D112 și cel declarat în
programul informatic REVISAL;
• actualizarea indicatorilor de risc din

modul în care se efectuează reținerea

cadrul Registrului riscurilor fiscale, ca

la sursă a contribuțiilor de asigurări

urmare a modificărilor legislative care au

sociale, asigurări sociale de sănătate

survenit în domeniul fiscal în perioada

și a impozitului pe venit, de către

anilor 2017–2021;

plătitorii de venituri din drepturi de

• elaborarea și aprobarea subcriteriilor

proprietate intelectuală, din contracte
de activitate sportivă, din arendă și
din asocieri cu persoane juridice;
neconcordanțele
numărul

înregistrate

salariaților

înscris

de risc dezvoltate din criteriile generale
prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură

între
în

fiscală, cu modificările și completările
ulterioare.
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Studii ale ANAF în domeniul estimării

permite articularea analizei de risc și

decalajului fiscal la TVA

creșterea

Cu

sprijinul specialiştilor

din

cadrul

eficienței

și

eficacității

Agenției în colectarea veniturilor din

Departamentului de Afaceri Fiscale - FMI,

TVA.

a fost realizat și testat noul model de

Totodată, în primele 6 luni ale anului

tip TOP-DOWN

2022, au avut loc întâlniri și ateliere de

"Model de estimare a

decalajului fiscal la TVA

utilizând

lucru

organizate

Intra-European

Tax

Administrations

metodologia FMI Revenue Administration

Organisation

– Gap Analysis Program (RA-GAP)".

(IOTA) și Comisia Europeană, având ca

Modelul RA-GAP furnizează estimări ale

scop prezentarea:

celor două componente ale decalajului
fiscal: din neconformarea fiscală și din
aplicarea politicilor fiscale.
Utilizarea noului model de estimare,
dezvoltat pe sectoare economice de
activitate, asigură realizarea de acţiuni
concentrate de prevenire şi combatere a

of

de

informaţiilor
şi
instrumentelor
necesare dezvoltării abilităţilor de
estimare a decalajului fiscal pentru
principalele categorii de impozite și
taxe;
modului de calcul al decalajelor
fiscale în țările participante;
evoluțiilor metodologice recente în
domeniul analizelor decalajului fiscal.

evaziunii în aceste sectoare, fapt care
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fiscale de către contribuabil/plătitor,
respectării prevederilor legislaţiei
fiscale şi contabile;

Activitatea de inspecție fiscală
Principalele obiective ale activităţii de
inspecţie fiscală în perioada ianuarie-

verificarea sau stabilirea, după caz, a
bazelor de impozitare şi a situaţiilor
de fapt aferente;

iunie 2022 au avut în vedere:
creşterea conformării
declarare şi plată;

voluntare

la

dispunerea de măsuri în vederea
realizării obiectului de activitate al
inspecţiei fiscale;
verificarea legalităţii şi conformităţii
declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi
exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în
legătură cu stabilirea obligaţiilor

stabilirea diferenţelor
fiscale principale;
printr-o

mai

bună

de

obligaţii

selecţie

a

contribuabililor pentru inspecţie fiscală
şi

implicit

o

alocare

mai

bună

a

resurselor de inspecţie fiscală.
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Astfel,

ca

efectuate

urmare
la

a

controalelor

contribuabili

reprezintă obligaţii principale;

persoane

• au fost efectuate 6.942 verificări

juridice şi fizice în semestrul I 2022,

documentare la contribuabili persoane

inspecţia

juridice şi fizice, în urma cărora au fost

fiscală

a

înregistrat

următoarele rezultate:
•

au fost efectuate 18.108 verificări la

contribuabili persoane juridice şi fizice
(13.107 la contribuabili persoane juridice
şi 5.001 la contribuabili persoane fizice),
din care 12.704 inspecţii fiscale (8.778 la
contribuabili persoane juridice şi 3.926 la
contribuabili persoane fizice);
• au fost stabilite sume suplimentare în
valoare totală 1.526,5 mil. lei (1.417,9
mil. lei la contribuabili persoane juridice

stabilite sume suplimentare în valoare
totală de 214,8 mil. lei;
• au

fost

instituite

202

măsuri

asigurătorii în valoare de 175,9 mil. lei;
• au fost aplicate 1.184 amenzi în
valoare totală de 3,3 mil. lei;
• au

fost

urmărire

înaintate

penală

un

organelor
număr

de

de
126

sesizări, pentru un prejudiciu total de
154,1 mil. lei;

şi 108,6 mil. lei la contribuabili persoane

• a fost diminuată pierderea fiscală cu

fizice), din care suma de 1.503,4 mil. lei

suma de 1.216,5 mil. lei.
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Intensificarea acțiunilor de control în

• impozit pe profit stabilit suplimentar
de plată: 43,3 mil. lei;

domeniul prețurilor de transfer
În perioada ianuarie-iunie 2022, au fost
emise două acorduri de preț în avans și

• diminuare a pierderii fiscale: 352,6
mil. lei.

au fost soluționate trei cereri de inițiere
a procedurii amiabile.
În ceea ce priveşte inspecţiile fiscale
desfăşurate la contribuabilii care au
derulat tranzacţii cu persoanele afiliate,
în cadrul cărora au fost verificate şi
preţurile de transfer practicate, a fost
stabilită

o

diferență

a

bazei

de

impozitare în sumă de 584,1 mil. lei.
Astfel, diferența suplimentară de bază
de impozitare a determinat:
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ridicat și, în al doilea rând, descoperirea

Activitatea de antifraudă fiscală
În

primul

semestru

din

anul

2022

şi

sancţionarea

abaterilor

de

la

resursele instituționale ale structurii de

prevederile legale, în cadrul controalelor

antifraudă fiscală au fost alocate pe

operative;

următoarele coordonate:

• activităţi de verificare documentară,

• activităţi cu caracter permanent şi

efectuate pentru stabilirea corectă a

prioritar ce vizează analiza, investigarea

situaţiei

şi instrumentarea cazurilor de evaziune

plătitorului.

fiscală complexe, de actualitate, cu

Inspectorii

scopul de a creşte ponderea controalelor

(24/24) monitorizarea transporturilor

dedicate

rutiere

destructurării

lanţurilor

evazioniste şi eliminarea din sistem a cât
mai multor construcții artificiale care
includ societăți de tip „fantomă”;

fiscale

a

contribuabilului/

antifraudă

de

mărfuri

fiscală

asigură

provenind

din

achiziții intracomunitare.
În

perioada

de

referință,

au

fost

efectuate verificări şi înregistrări privind

• activităţi de monitorizare şi control

un număr de 649.001 transporturi cu

ce

destinație

vizează,

în

primul

rând,

conştientizarea prezenţei inspectorilor

națională

şi

226.477

transporturi aflate în tranzit.

antifraudă în anumite zone cu risc fiscal
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Pe

linia

descoperirii

şi

combaterii

Pe linia prevenirii evaziunii fiscale, au

evaziunii fiscale, în semestrul I 2022

fost

inspectorii antifraudă au cuantificat/

contravenţionale

estimat implicaţii fiscale (reprezentând

amenzi şi 451 avertismente), valoarea

TVA, impozite, contribuţii sociale şi de

totală a amenzilor însumând 39,2 mil.

sănătate, alte creanţe) în sumă totală de

lei. În ceea ce priveşte confiscările de

422,6 mil. lei (din care 50% reprezintă

numerar, venituri din activităţi ilicite şi

TVA).

bunuri,

Totodată,

au

fost

înaintate

aplicate

valoarea

6.562

sancţiuni

principale

totală

(6.111

estimată

a

organelor de urmărire penală 101 acte de

acestora este de 17,6 mil. lei. Au fost

sesizare, pentru prejudicii în sumă totală

dispuse suspendări de activitate unui

de 333,2 mil. lei. Valoarea actelor de

număr de 217 contribuabili.

sesizare cu prejudiciu mai mare de 1
milion lei reprezintă 92,8% în total
valoare prejudiciu aferent actelor de
sesizare înaintate organelor de urmărire
penală. Au fost instituite 53 măsuri

În

urma

activităţii

de

verificare

documentară au fost emise decizii de
impunere, pentru 589 entităţi, valoarea
obligaţiilor stabilite însumând 197,6 mil.
lei.

asigurătorii în sumă de 47,2 mil. lei.
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Comparativ cu aceeași perioadă a anului
precedent,

următorii

indicatori

au

înregistrat creşteri semnificative:

+

58,4%

Contribuabili verificați

+

35,7%

Sancțiuni contravenționale

+ 247,6%
Valoare confiscări

+

22,8%

Valoare prejudicii stabilite

+ 250,6%
Decizii de impunere emise

+ 739,4%
Debite stabilite prin decizii de impunere
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Activitatea de verificare a situației

verificărilor situaţiei fiscale personale la

fiscale personale

un număr de 317 persoane fizice şi au

În semestru I 2022 ANAF a continuat

fost finalizate 98 acțiuni de verificare a

dezvoltarea

situaţiei fiscale personale.

activităților

specifice

în

cadrul programului de conformare fiscală

Prin cele 59 decizii de impunere emise,

voluntară prin:

au fost stabilite creanţe fiscale în sumă

• continuarea transmiterii de notificări;
• efectuarea de verificări a situației
fiscale personale;
• verificări

documentare

pe

baza

analizei de risc, fiind elaborată Lista
persoanelor
neconformare
veniturilor

fizice

cu

la
impozabile

risc

de

declararea
pentru

perioada 2016-2019.

totală de 22,1 mil. lei, cu 25,5 p.p. mai
mult faţă de aceeaşi perioadă a anului
2021.
De asemenea, au fost efectuate 60 de
acţiuni de verificare documentară, fiind
finalizate un număr de 23 acţiuni. Prin
cele 14 decizii de impunere emise, au
fost stabilite creanţe fiscale în sumă
totală de 2,2 mil. lei.

Au fost efectuate activităţi specifice
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Activitatea de informații fiscale

s-a participat activ în cadrul celor 3

Activitatea de cooperare administrativă

grupuri de lucru prin transmiterea de

în domeniul TVA, desfășurată în baza

informații/feedback și prin participarea

Regulamentului

s-a

la întâlnirile de lucru organizate.

391

ANAF

concretizat

904/2010,

într-un

număr

de

și-a

încheiat

solicitări de informații primite de la

responsabilitățile

autoritățile fiscale ale celorlalte state

grupului 2 Eurofisc (WF2), în acest

membre și un număr de 607 solicitări de

context fiind organizată în luna mai

informații transmise.

2022, în Bonn/Germania, o întâlnire cu

În

ceea

ce

privește

controalele

multilaterale, s-a asigurat coordonarea

privind

toate

coordonarea

reprezentanții autorităților germane în
vederea preluării de către aceștia a

unui număr de 5 controale desfăşurate în

activităților de coordonare a WF2.

vederea combaterii fraudei în domeniul

Cu privire la cooperarea administrativă

prețurilor

pe linie de impozite directe, a fost

de

transfer

şi

în

cel al

prestărilor de servicii intracomunitare pe

gestionat

schimbul

linie de TVA și impozite directe.

informaţii, astfel:

internațional

de

Pe linia desfășurării activităţilor Eurofisc,
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au fost primite un număr de 135

obiectul

solicitări de informații la cerere de la

informații între statele membre, pe

jurisdicții UE și non-UE și un număr de

domenii

40 informări spontane;

prevederilor

au fost transmise un număr de 42 de

(DAC1) și s-a asigurat, de asemenea,

solicitări de informații la cerere către

participarea la grupurile permanente de

jurisdicții UE și non-UE și un număr de

lucru CACT şi ACDT, precum și alte

au fost identificate, prin intermediul
aplicației AEOI - Automatic Exchange
Of Information, un număr de 260.262
și

transmise

spre

valorificare structurilor teritoriale.
În context internațional, s-a asigurat
suportul din punct de vedere business,
pentru

transmiterea

de

interes

automat

fiscal

Directivei

de

conform

2011/16/UE

reuniuni, organizate la nivelul Comisiei

3 informări spontane;

înregistrări

schimbului

datelor

ce

fac

Europene și OECD, în vederea asigurării
bunei funcționări a proceselor naționale
ce

asigură

respectarea

dispoziţiilor

privind

cooperarea

directivelor
administrativă.
În

ceea

informații,

ce
au

priveşte
fost

schimbul
încheiate

de
noi

protocoale cu:

34

0 5 _ P R E V E N I R E A

Ș I

C O M B A T E R E A

E V A Z I U N I I

F I S C A L E

• Registrul Auto Român;

În

• Direcția pentru Evidența Persoanelor și

informații primite din partea Direcției
Naționale

Administrarea Bazelor de Date;
• Ministerul

Finanţelor,

Ministerul

Investițiilor și Proiectelor Europene și
Serviciul de Telecomunicații Speciale;
• Ministerul

Finanţelor

Transporturilor

și

şi

ce

privește

solicitările

Anticorupție,

de

Ministerului

Afacerilor Interne, Direcției Generale de
Informații și Protecție Internă, Direcției
de

Investigare

a

Infracțiunilor

de

Criminalitate Organizată și Terorism,

Ministerul

Infrastructurii

ceea

-

Autoritatea Română Rutieră.

Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Guvernului României - Corpul de Control
al

Prim-Ministrului,

Birourilor

Judecătorești,

de

În semestrul I 2022 au fost înrolate în

Executori

Oficiului

sistemul informatic PATRIMVEN încă 409

Național pentru Jocuri de Noroc etc., au

instituții, numărul total al autorităților și

fost

instituțiilor publice înrolate până în

3.295 de persoane fizice și/sau juridice,

prezent fiind de 3.155.

acestea însumând aproximativ 395.000

soluționate cereri cu privire la

de interogări ale bazelor proprii de date.
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În context internațional, s-a asigurat

De asemenea, s-a asigurat participarea la

suportul necesar transmiterii datelor ce

grupurile permanente de lucru CACT şi

fac

ACDT,

obiectul schimbului automat de

precum

și

alte

reuniuni,

informații între statele membre, pe

organizate la nivelul Comisiei Europene și

domenii

OECD,

de

prevederilor
(DAC1).

interes

fiscal

Directivei

conform

2011/16/UE

în

vederea

asigurării

bunei

funcționări a proceselor naționale ce
asigură

respectarea

dispoziţiilor

privind

cooperarea

directivelor
administrativă.
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și

toate misiunile de asistență, care conțin

modernizare a ANAF a fost susținut, în

o serie de recomandări valoroase ce vor

primul semestru al anului curent, prin

susține îmbunătățirea activității ANAF în

organizarea a 4 misiuni de asistență

domeniile respective.

tehnică cu Fondul Monetar Internaţional

Totodată, a fost

ce au vizat aspecte cheie ale activității

guvernanță a reformelor și a PNRR în

(administrarea

interiorul Agenției, în acest sens fiind

Procesul

continuu

de

marilor

reformare

contribuabili,

comerțul electronic, servicii acordate
contribuabililor și calculul alternativ al
decalajului fiscal la TVA). Ulterior, au

stabilit

cadrul de

înființate două sub-comitete:
Subcomitetul de reformă și decizie;
Subcomitetul de proiecte.

fost elaborate rapoartele tehnice pentru
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Activitatea de resurse umane

respectiv

Pentru susținerea procesului de reformă

coordonator al activității vamale;

organizatorică a agenției și în aplicarea
unor

acte

normative

cu

caracter

obligatoriu, amintim:
• preluarea

de

către

Ministerul

a contestațiilor;
de

nivel

de

direcție)

în

subordinea

resurse umane;
• diminuarea

numărului

maxim

de

posturi pentru aparatul propriu al
către

Ministerul

Finanțelor a activității privind soluțiile

agenției

• preluarea de către Autoritatea Vamală
Română a activității vamale de la

structurile

subordonate

până la 22.244 posturi, față de 25.582

HG nr. 238/2022;
Totodată, s-au întreprins demersurile
necesare

nivelul ANAF;
numărului

şi

de posturi aprobate anterior publicării

fiscale individuale anticipate;

• diminuarea

• înființarea Școlii de fiscalitate (la

Direcției generale de organizare și

Finanțelor a activității de soluționare

• preluarea

vicepreședintele

de

vicepreședinți ai ANAF de la 3 la 2,

pentru

demararea

și

desfășurarea concursurilor de recrutare
pentru

260

de

posturi

vacante

de

execuție.
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demersuri

nevoilor

de

de

formare

Consolidarea colaborării și comunicării
cu alte administrații fiscale

profesională și a fost aprobat Planul

Din perpectiva relațiilor europene și

anual

internaționale, ANAF a fost un jucător

de

formare

profesională

a

personalului din cadrul ANAF, pe anul

implicat

2022.

colaborarea cu alte administraţii fiscale,

În acest context, în primul semestru al

precum şi cu organisme, organizaţii şi

anului 2022, s-au derulat un număr de 78

instituţii internaţionale de profil.

instruiri/cursuri la care s-au asigurat un

ANAF a participat la numeroase reuniuni,

număr de 3.022 participări, din care, 698

întâlniri de lucru, de profil, seminarii de

din cadrul aparatului propriu al agenției

specializare

și

și 2.324 de la nivel teritorial.

formatelor

de

organizate

și

extrem

la

de

instruire

activ

în

în

cadrul

lucru/evenimentelor
nivel

european

și

internațional de către instituții precum
Comisia

Europeană,

Organizația

Intraeuropeană a Administrațiilor Fiscale
(IOTA), Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OECD) etc.
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Având în vedere statutul de membru al

Mondială

IOTA,

constant

(Centru de Excelență în Finanțe), precum

participarea la discuțiile și lucrările în

și la grupurile de lucru ale Consiliului UE

cadrul diferitelor formate ale acestei

și

organizații,

cadrul

bilaterale, reluate din ce în ce mai

Consiliului Executiv al organizației pentru

accentuat în format fizic în prima parte

mandatul 2021-2022.

a anului.

De asemenea, reprezentanții ANAF au

ANAF a organizat un număr de 10

participat

cu

întâlniri bilaterale cu alte administrații

caracter internațional, atât în format

fiscale și vamale în vederea efectării

fizic cât și online. Misiunile externe au

unor

fost

domeniul fiscal și vamal. Astfel, au fost

ANAF

în

a

asigurat

precum

la

97 de

cadrul

și

în

evenimente

programelor

Comisiei

Europene (Programului Customs 2020 program coordonat la nivelul României
de ANAF și Programul Fiscalis 2020, sau
în cadrul unor evenimente derulate sub
egida IOTA, OCDE, OMV (Organizația

a

Comisiei

Vămilor),

CEF

Europene

schimburi

de

sau

Slovenia

întâlniri

experiență

din

efectuate demersuri cu privire la:
negocierea și semnarea proiectului de
Memorandum

privind

parteneriatul

strategic și de cooperare cu Biroul de
Securitate Economică al Ucrainei;
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propunerea Ministerului Economiei a

Ministerul

Republicii din Azerbaijan de încheiere

Moldova;

a unui Memorandum de Înțelegere
privind

Schimbul

de

Informații

și

Asistență la Recuperare;
organizarea

reuniunii

Comitetului

de

Finanțelor

al

Republicii

consolidarea cooperării administrative
cu Skattstyrelsen în ceea ce priveşte
informarea cetăţenilor români care

anuale

a

doresc să muncească în Danemarca,

monitorizare

și

dar şi a companiilor româneşti care

evaluare a Acordului dintre Agenția

intenţionează să activeze pe piaţa

Națională a Veniturilor din Bulgaria

daneză,

pentru

specifică.

consolidarea

cooperării

în

domeniul TVA;

privire

la

legislaţia

Activitatea în domeniul portofoliului de

procesul de negociere a extinderii
Protocolului

cu

privind

modificarea

Memorandumului referitor la schimbul
de experiență și preluarea celor mai
bune practici în domeniul activităților
administrației fiscale cu Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat de pe langă

proiecte
În prima parte a anului 2022, pe lângă
pașii

importanți

pentru

asigurarea

guvernanței reformelor incluse în PNRR,
ANAF

a

intermediul

obținut
a

finanțare
două

prin
surse

complementare, respectiv:
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depunerea și aprobarea finanțării prin

ANAF

intermediul TSI pentru asigurarea de

finanțare pentru diferitele sale inițiative

suport

de

în

vederea

implementării

a

accesat

dezvoltare

reformelor prevăzute în PNRR care

implementarea

vizează organizarea, funcționarea și

portofoliu:

surse

sau

diferite

investiții

altor

de

pentru

proiecte

din

competenețele structurilor de control

“Reabilitarea

fiscal;

birourilor vamale de frontieră de la

depunerea și aprobarea a două fișe de

granița România-Moldova, respectiv

proiect

birourile

prin

Instrumentului
pentru

de

intermediul
sprijin

echipamentele

de

financiar

și

vamale

Sculeni-Sculeni

modernizarea

Albița-Leușeni,
și

Giurgiulești-

control

Giurgiulești “, “Modernizarea biroului

vamal (CCEI), proiecte prin care se

vamal de frontieră Siret, în vederea

asigură resursele financiare necesare

fluidizării traficului în punctul de

pentru dotarea a 19 birouri vamale cu

trecere transnațională de pe frontiera

echipamente specifice de efectuare a

de nord a României – DN2 (E85),

controlului.

județul Suceava“ proiecte finanțate
prin

Programul

Operațional

Infrastructură Mare 2014 – 2020;
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Agenţiei

- ”Implementarea unor noi abordări și

Naţionale de Administrare Fiscală de a

instrumente

pentru

susţine iniţiativele de modernizare”

conformării

fiscale

pentru extinderea și îmbunătățirea

contribuabili din România" – proiect de

tehnicilor de control electronic și

conformare fiscală prin implementarea

implementarea "standard audit file for

de tehnici si metode moderne, de

tax"

(SAF-T)

și

“Îmbunătățirea
monitorizare
intracomunitare”,

proiectul

sistemului
a

de

tranzacțiilor
proiect

finanțat

îmbunătățirea
a

marilor

comunicare cu contribuabilii într-un
mediu digitalizat;
-

”Identificarea

practici,

celor

mai

îmbunătățirea

bune

legislației

prin Programul Operațional Capacitate

fiscale și consolidarea capacităților în

Administrativă”.

domeniul prețurilor de transfer în

Technical Support Instrument (TSI)

România”-

este un program finanțat direct de

dobândirea de experiență practică în

Comisia Europeană, prin care ANAF a

identificarea și abordarea corectă a

continuat implementarea proiectelor:

potențialelor

- "Dezvoltarea instrumentelor pentru

proiect

care

abuzuri

în

urmărește

domeniul

prețurilor de transfer.

creșterea conformării fiscale";
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structurilor auditate;

Activitatea de audit public intern
Comparativ cu perioada similară din anul

• îmbunătăţirea

2021, în primul semestru al anului curent

operaţiunilor/activităților

s-a constatat o creștere semnificativă a

entităţii

activității de audit public intern privind

obiectivelor stabilite.

realizarea misiunilor declanșate/în curs
de derulare/finalizate concomitent cu
creșterea gradului de profunzime al
analizelor efectuate.
Pe

parcursul

auditate

publice,

pentru

în

cadrul

atingerea

Principalele domenii de activitate au
fost:
• activitatea pentru protecția datelor cu
caracter personal;

semestrului

principalele

I

au

fost

domenii

de

• activitatea de informații clasificate;

activitate de la nivelul ANAF (domenii cu

• activitatea de asistență contribuabili;

complexitate

• activitatea juridică;

și

cu

riscuri

majore),

urmărindu-se:
• reducerea

• activitatea de resurse umane.
disfuncţionalităţilor,

precum şi îmbunătăţirea sistemului de
control intern managerial la nivelul

Astfel, în perioada de raportare, au fost
planificate și declanșate un număr de 12
misiuni de audit public intern,
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Activitatea de comunicare și relații

înregistrate la nivel central 123 de

publice

solicitări, gradul de soluționare în

Activitatea de comunicare din primul

termen al acestora fiind de 96,7%, (la

semestru al anului curent s-a desfăşurat

nivel regional au fost înregistrate 813

astfel:

solicitări);

• au fost redactate și transmise către
mass-media centrală și locală 987 de

fost

prezența

monitorizate
ANAF

și

decizională în administraţia publică,
au publicat pe site-ul Agenției, 29

comunicate de presă;
• au

• în baza legii privind transparenţa

și
a

analizate
instituțiilor

subordonate în presa scrisă, rezultând
un grad de percepție favorabilă a
Agenției de 98,7%;
• au fost gestionate un număr de 7.215
petiții adresate Agenției;
• în baza legii privind liberul acces la
informațiile de interes public, au fost

proiecte de acte normative permițând
astfel participarea activă a cetăţenilor
la luarea deciziilor administrative.
În ceea ce privește comunicarea în
rețelele de socializare:
• canalul

YouTube

al ANAF

a

fost

operaționalizat, iar materialele video
publicate au însumat 4.800 de ore de
vizionare;
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• în urma postărilor cu conținut relevant

Campanie SPV pentru persoane fizice

numărul contribuabililor care urmăresc

și

persoane

contul oficial de Facebook al ANAF a

Facebook/YouTube;

crescut față de perioada precedentă.

Campanie

juridice

-

online

Call-

Programare

Au fost derulate campanii de imagine

Center - Facebook;

pentru promovarea serviciilor:

Promovare Call-Center - Facebook;

Campanie

pentru

depunerea

Promovare Sesiuni Web.

Declarației Unice;
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Acțiuni necesare creșterii integrității
ANAF

desfășurate următoarele:

evaluare/

de

informare

sesiuni
şi

de

instruire,

preventive anticorupţie, la care au

prevenire
la

prin

care

au

participat 739 de funcţionari publici din
domeniul fiscal și antifraudă fiscală;
definitivarea și publicarea ”Codului de
conduită a personalului ANAF”;
realizarea unui studiu de caz privind
multe

incidente

6 activități de evaluare a gradului de
cunoaştere a legislaţiei privind măsurile

• activități de prevenire:

mai

de

monitorizare:

În primele 6 luni ale acestui an au fost

26

• activități

de

integritate

produse în același domeniu de activitate
și propunerea unor măsuri preventive.

participat 1.784 de funcționari publici;
3

activități

de

evaluare

a

incidentelor de integritate produse de
personalul ANAF;
6

activități

de

monitorizare

a

managementului riscurilor de corupție
în cadrul structurilor ANAF, elaborarea
”Raportului

de

monitorizare

a

managementului riscurilor de corupție
în cadrul ANAF - 2021” și comunicarea
acestuia structurilor subordonate ale
ANAF pentru îmbunătățirea procesului;
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monitorizare

îndeplinire

a

a

măsurilor

dispuse prin actele de control.
• realizarea

de

activități

asigurarea
standardelor

implementării/respectării
de

control

intern

managerial, etc.
de

documentare/verificare a datelor și
informațiilor referitoare la posibile
situații de conflict de interese și stări
de incompatibilitate pentru 1.164 de
funcționari publici;
• activități

de

control:

au

fost

elaborate un număr de 2.918 acte (714
de acte la nivel central și 2.204 de
acte la nivel regional) aparținând
următoarelor categorii: acte emise în
realizarea activităților specifice de
control intern, acte elaborate pentru
susţinerea managementului instituţiei,
documente

elaborate

pentru
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Activitatea de prevenire și protecție

• instruirea și testarea personalului în

actual

domeniile securități și sănătății în

supravegherea sănătății angajaților (pe

muncă/situații de urgență, în vederea

baza prevederilor legale și a riscurilor

respectării

profesionale pentru sănătate) a fost

prevenirii evenimentelor (accidentelor

realizată prin umătoarele activități:

de muncă);

În

contextul

• efectuarea

pandemic

examinărilor

medicale

periodice prin consultații medicale
efectuate;
• ținerea evidenței

cerințelor

legale

și

a

• actualizarea Planului de prevenire și
protecție al ANAF;
• întocmirea de planuri de colectare

și supravegherea

selectivă a deșeurilor;

bolilor cronice în relație cu munca;

• identificarea

• stabilirea aptitudinii în muncă, cu

evaluarea

ocazia oricărei examinări medicale –
prin eliberarea de fișe de aptitudine în

factorilor
acestora,

de
în

risc

și

vederea

acordării de sporuri pentru condiţii
vătămătoare.

muncă pentru salariații ANAF;
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ANEXE
Colectarea veniturilor bugetare administrate de A.N.A.F.
semestrul I 2022

Denumire buget

Realizări Realizări
sem. I
sem. I
2021
2022

sem. I 2022
(-)
sem. I 2021
diferenţe

Ponderea Ponderea
în PIB
în PIB
sem I 2021 sem I 2022

mld.lei

mld. lei

146,2

179,9

123,1

33,7

12,4

13,1

88,8

116,6

131,3

27,8

7,5

8,5

- Impozit pe profit

8,4

10,7

127,6

2,3

0,7

0,8

- Impozit pe venit

14,2

16,9

118,4

2,7

1,2

1,2

- TVA

35,9

45,5

126,6

9,6

3,0

3,3

- Accize

16,6
1,0

100,7

1,2

150,1

0,1
0,4

1,4

- Taxe vamale

16,5
0,6

0,1

0,1

- Alte venituri

13,2

25,9

198,1

12,7

1,1

1,9

Bugetul Fondului Naţional Unic
de Sănătate
Bugetul asigurărilor sociale de stat

17,7

19,8

111,8

2,1

1,5

1,4

38,3

42,0

109,7

3,7

3,2

3,1

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

1,4

1,5

110,4

0,1

0,1

0,1

TOTAL, din care:
Bugetul de stat

%

mld.lei

%

%
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Nivelul realizat al indicatorilor strategici
în semestrul I 2022 comparativ cu semestrul I 2021

Denumire indicatori

U.M.

Ponderea
veniturilor brute
colectate în PIB

%

Ponderea
veniturilor nete
colectate în PIB

Gradul de
conformare
voluntară la plata
obligațiilor fiscale

Lei cheltuiți la un
milion lei venituri
bugetare nete*)

%

%

Țintă

creșterea cu 2,5%,
din perspectiva
administrării
fiscale, până la
finalul anului 2024

revenirea la nivelul
anului 2019 (86,6%)
până la finalul
anului 2022

sem I 2021

sem I 2022

Creştere/
descreştere sem I
2022 comparativ cu
sem I 2021

13,0

13,6

+0,6 p.p.

12,4

13,1

+0,7 p.p.

85,5

86,9

+ 1,4 p.p.

10.095,7

8.029,3

-2.066,4

lei
-

*) Ca urmare a procesului de reorganizare, conform Legii nr. 268/2021 privind înființarea Autorității Vamale
Române, elementele de calcul ale indicatorului cuprind:
• venituri bugetare realizate prin activitatea vamală doar pentru perioada ianuarie – martie 2022;
• cheltuieli totale, inclusiv cheltuieli cu bunuri și servicii aferente domeniului vamal.
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Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale - semestrul I 2022

Structura

Obligații fiscale de
Obligații fiscale încasate în
plată conform
termen, aferente sumelor
declarate (inclusiv plățile declarațiilor 100, 101,
anticipate, autocompensările 112, 300-rd 38, 301,
din TVA, plățile parțiale)
305, 307, 311, 710
(mld. lei)
(mld. lei)

Grad de
conformare
voluntară
la plată
(%)

DGAMC

84,6

93,2

90,7

DGRFP București

24,6

29,5

83,2

DGRFP Timișoara

5,8

7,0

83,0

DGRFP Galați

6,5

7,9

82,2

DGRFP Ploiești

8,7

10,3

85,2

DGRFP Iași

7.0

8,4

83,7

DGRFP Brașov

7,8

9,6

81,3

DGRFP Craiova

4,3

5,2

83,4

DGRFP Cluj-Napoca

9,0

11,0

81,5

158,4

182,2

86,9

ANAF
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Legislație
În domeniul administrării impozitului pe venit și contribuțiilor sociale:
OPANAF nr. 80/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii
privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat
pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în
condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private,
conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
OPANAF nr. 90/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.470/2021 pentru aprobarea modelului
şi conţinutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără
personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale";
OPANAF nr. 172/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii
privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului
şi conţinutului unor formulare;
OPANAF nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205
"Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile
din investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind
impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile
scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi";
OPANAF nr. 493/2022 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu,
de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a
modelului și conținutului formularului „Referat privind recalcularea contribuției de
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asigurări sociale de sănătate”;
OPANAF nr. 1.081/2022 pentru modificarea modelului, conţinutului şi
instrucţiunilor de completare ale formularului 208 "Declaraţie informativă privind
impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului
justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi
rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în
administrarea impozitului pe venit.

În domeniul administrării impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere și reținere la sursă
OPANAF nr. 64/2022 pentru aplicarea prevederilor art.II din Legea nr.259/2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze
naturale pentru sezonul rece 2021 - 2022, precum şi pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia
Biosferei "Delta Dunării", precum și pentru modificarea și completarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
OPANAF nr. 237/2022 privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului
şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu
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regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
OPANAF nr. 423/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont
privind accizele";
OPANAF nr. 449/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, precum și
pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze
naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază
sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta
Dunării", precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului
şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
OPANAF nr. 1.150/2022 privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
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În domeniul gestionării registrului contribuabililor şi a contribuabililor
nerezidenţi
OPANAF nr. 35/2022 privind aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute
la art.19 alin.(8^2) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative;
OPANAF nr. 776/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de
înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului
și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea altor acte normative.

În domeniul administrării taxei pe valoare adăugată
OPANAF nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor
cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare;
OPANAF nr. 98/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului
achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%.

În domeniul managementului riscurilor
OPANAF nr. 77/2022 pentru modificarea OPANAF nr. 3.769/2015, privind
declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile
efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.
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În domeniul informațiilor fiscale
OPANAF 109/2022 pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum și
modalitățile de acces în PatrimVen, act administrativ în baza căruia, în semestrul I
2022, au fost înrolate în sistemul informatic Patrimven 409 autorități și instituții
publice.
OPANAF nr.146/2022 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor,
modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de
informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de
drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele
informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală. În baza ordinului menționat, a fost încheiat un
număr de 9 protocoale de colaborare cu persoane juridice de drept privat.
OPANAF nr. 429/2022 de modificarea OPANAF nr. 3626/2016, privind stabilirea
listei jurisdicțiilor raportoare cu care România va colabora în baza Acordului
multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații
privind conturile financiare;
OPANAF nr. 1.172/2022 privind modificarea şi completarea anexei la OPANAF nr.
1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la
îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul
sancțiunilor internaționale.
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În domeniul colectării creanțelor bugetare
OPANAF nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor
bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile
speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
OPANAF nr. 83/2022 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1.721/2021
privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, precum şi
privind unele obligaţii declarative;
OPANAF nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea OMFP nr. 1665/2020
privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de
executare și a procedurii de comunicare a acestora;
OPANAF nr. 362/2022 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea
modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale;
OPANAF nr. 765/2022 privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende
rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului;
OPANAF nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la
distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora;
OPANAF nr. 1.000/2022 pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor
fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea
unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 517 din 26 mai 2022.
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Ordinul comun al ministrului finanțelor și ministrului sportului nr. 1.511/512/2022
privind aprobarea Procedurii de administrare a creanţelor Comitetului Olimpic şi
Sportiv Român şi ale Comitetului Naţional Paralimpic, publicat în Monitorul Oficial
al României.

În domeniul integrității
OPANAF nr. 888/2022 privind Codul de conduită a personalului ANAF;
OPANAF nr. 1.173/2022 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
2021 – 2025, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate
obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor
de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de
evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.
În domeniul asistenței pentru contribuabili
OPANAF nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele
fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

În scopul implementării documentelor strategice
OPANAF nr. 220/2022 de aprobare a Planului de implementare al PNRR la nivelul
ANAF;
OPANF nr. 355/2022 privind aprobarea Planului de Reformă al ANAF, pentru
perioada 2022-2025.
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În domeniul resurselor umane
OPANAF nr. 222/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
funcționare al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili;
OPANAF nr. 665/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
funcționare al Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice Iași, Galați,
Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov (aparat propriu și unități
subordonate);
OPANAF nr. 770/2022 privind încetarea activității vamale și de soluționare
contestații din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice Iași,
Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov (aparat propriu și unități
subordonate);
OPANAF nr. 786/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
funcționare al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (aparat
propriu și unități subordonate).
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