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REZULTATE NOTABILE OBȚINUTE            
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Principalele rezultate obținute în primul 

semestru al anului 2018 constau în: 

 creșterea veniturilor bugetare încasate, 

cu 13,5% față de primul semestru al 

anului precedent; 

 creșterea conformării voluntare la plată 

cu 1 punct procentual față de semestrul I 

2017; 

 

 

 

 introducerea formularului ”Declarație 

unică privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice”. Noul formular se 

adresează persoanelor fizice, înlocuiește 

un număr de 7 declarații anterioare și 

asigură un mecanism mai simplu de 

stabilire, declarare și plată a obligațiilor 

fiscale. Declarația se depune electronic 

sau pe suport de hârtie. 
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Pentru a facilita conformarea voluntară a     

operatorilor economici, ANAF a conceput o 

serie de instrumente puse în practică cu 

sprijinul  Centrului Național pentru Informații 

Financiare: 

 o secțiune dedicată, pe portalul ANAF, 

"Aparate de marcat electronice fiscale 

(case de marcat)" prin intermediul căreia 

operatorii economici pot verifica dacă 

aparatele de marcat electronice fiscale pe 

care intenționează să le achiziționeze 

(sau au fost achiziționate), figurează în 

evidențele administrației fiscale; 

 extinderea modalităților de comunicare a 

documentelor aferente procesului de 

solicitare și atribuire a numărului unic de 

identificare a aparatelor de marcat 

electronice fiscale, utilizatorii 

dispozitivelor fiscale având opțiunea 

transmiterii cererii, respectiv primirii 

certificatului, prin intermediul serviciului 

Spațiul Privat Virtual. 



În primul semestru al anului 2018, efortul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

de colectare a veniturilor bugetare s-a 

concretizat în încasarea sumei de 112.795,4 

mil. lei, înregistrând o creştere nominală de 

13,5% (13.434,7 mil. lei) peste nivelul 

încasărilor din semestrul I 2017 (99.360,7 

mil. lei). 

COLECTAREA VENITURILOR 
BUGETARE 
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Veniturile bugetului de stat au fost de 

68.171,2 mil. lei, ritmul nominal de creştere       

înregistrat fiind cu 5,0% fată de semestrul I 

2017. Contribuţia cea mai importantă la 

formarea veniturilor bugetului de stat o 

reprezintă TVA, cu o pondere de 39,3%, 

urmată de accize (18,4%) şi de impozitul pe 

venit (17,0%). 

Încasările din TVA au fost de 26.774,7 mil. 

lei, cu 5,9% mai mari decât încasările din 

perioada corespondentă a anului trecut  

(+1.483,7 mil. lei).  

Încasările din accize au fost de 12.514,7 mil. 

lei, cu 10,0% mai mari decât încasările din 

perioada corespondentă a anului trecut  

(+1.139,7 mil. lei).  

Încasările din impozitul pe venit au fost de 

11.613,5 mil. lei, cu 21,2% mai mici decât 

încasările din perioada corespondentă a 

anului trecut  (-3.130 mil. lei).  

Această scădere este explicaboilă în 

condițiile în care începând cu 1 ianuarie 

2018, nivelul salariului minim pe economie a 

crescut de la 1.450 lei la 1.900 lei, iar cota 

de impozitare s-a diminuat de la 16% la 

10%, fapt reflectat în încasările bugetare 

începând cu luna februarie a.c.. 

Încasările din impozitul pe profit au fost de 

7.290,1 mil. lei, cu 1,4% mai mari decât 

încasările din perioada corespondentă a 

anului trecut  (+96,8 mil. lei).  

În primele șase luni din 2018, la bugetul 

asigurărilor sociale de stat, veniturile au 

fost de 28.297,5 mil. lei, în creştere cu 

33,7% comparativ cu semestrul I 2017 

(21.171,8 mil. lei). 

Veniturile bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări de sănătate au fost de 

14.567,2 mil. lei, înregistrând o creştere cu 

26,6% faţă de semestrul I 2017 (11.510,6 

mil. lei). 
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Veniturile bugetului asigurărilor pentru 

şomaj au fost de 1.118,4 mil. lei, 

înregistrând o creştere cu 4,0% faţă de 

semestrul I 2017  (1.075,6  mil. lei). 

 

La data de 30 iunie 2018 arieratele 

recuperabile la bugetele pe care ANAF le 

administrează, au fost în sumă totală de 

16.821,5 mil. lei. 

Comparativ cu perioada similară a anului 

precedent, arieratele recuperabile au 

înregistrat o scădere cu 1.958,6 mil.lei, 

respectiv 10,4%. La bugetul de stat s-a 

înregistrat cea mai mare diminuare de 

arierate ( 2.109,5 mil.lei) . 

Din cuantumul total al arieratelor 

recuperabile aferente semestrului I 2018, 

83,6% reprezentau arieratele înregistrate de 

către persoanele juridice. 

Raportat la Produsul Intern Brut, ponderea 

arieratelor rămase de recuperat la bugetele 

administrate de ANAF a fost de 1,8% la 30 

iunie 2018, respectiv de 2,2% la 30 iunie 

2017. 

Încasările din arieratele recuperabile la 

bugetele pe care ANAF le administrează, au 

fost în sumă totală de 16.413,1 mil. lei, 

reprezentând 45,4%  din totalul arieratelor 

recuperabile, ponderea cea mai mare 

reprezentând-o încasările din arieratele 

recuperabile la bugetul de stat (57,0%).  

Comparativ cu prima jumătate a anului 2017 

aceste încasări au fost mai mari cu 4,9% , 

respectiv cu suma de 758,6 mil. lei.  
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Activitatea de executare silită 

În primele 6 luni ale anului 2018, din 

executare silită s-au încasat 5.154,5 mil. lei, 

cu 31,8% mai puţin faţă de semestrul I 2017, 

din care executări silite ca urmare a: 

 somaţiilor comunicate 3.199,2 mil. lei;  

 conturilor bancare poprite 1.793,5 mil. lei; 

 popririlor pe venituri (la terţi) 146,3 mil. 

lei; 

 valorificării bunuri mobile/ imobile 

sechestrate 15,6 mil. lei. 

Cea mai eficientă modalitate de executare 

silită s-a dovedit a fi comunicarea somaţiei, 

care a condus la încasări de 62,1% din 

totalul veniturilor din executare silită. 

În ceea ce privește activitatea de executare 

silită cazuri speciale, au fost primite pentru 

punerea în executare un număr de 2.361 

titluri executorii privind recuperarea 

creanţelor bugetare provenite din săvârşirea 

de infracţiuni reprezentând prejudicii, 

echivalentul în lei al bunurilor și sumelor 

confiscate, amenzi, inclusiv cheltuieli 

judiciare stabilite prin hotărâri judecătorești 

definitive pronunțate în materie penală. 

Ca urmare a activității de executare silită în 

cazurile speciale, a fost încasată suma 

totală de 55,5 mil. lei, cu 84,1% mai mult 

față de semestrul I 2017. 

De asemenea, au fost înregistrate un număr 

de 624 hotărâri/sentinţe/decizii definitive 

pronunţate în materie penală prin care s-a 

dispus confiscarea unor bunuri şi/sau sume 

de bani, cu 51,5% mai multe faţă de 

semestrul I al anului 2017.  

Din activitatea de valorificare a bunurilor 

confiscate, a fost încasată suma de 8,1 mil. 

lei.  
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În ceea ce priveşte activitatea de valorificare 

a metalelor şi pietrelor preţioase, o acţiune 

cu impact semnificativ la nivelul ANAF este 

reprezentată de coordonarea şi 

monitorizarea valorificării unei cantităţi de 

8.820 g. bijuterii şi 33 pietre preţioase 

confiscate prin două hotărâri judecătoreşti 

definitive pronunţate în materie penală, ca 

urmare a acestei acțiuni, încasându-se 

suma totală de 0,9 mil. lei. 



Stimularea conformării voluntare la 

declarare și la plată 

 În perioada ianuarie – iunie 2018, faţă de 

aceeaşi perioadă a anului 2017, gradul de 

conformare voluntară la plată a crescut cu 

0,97 p.p. (de la 85,3% la 86,3%) iar gradul 

de conformare voluntară la declarare a fost 

de 94,0%, față de 95,6%.  

CREȘTEREA CONFORMĂRII 
VOLUNTARE 
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În vederea acordării de sprijin și așistență 

pentru contribuabili, au fost organizate de 

către organele fiscale teritoriale 568 de 

întâlniri de lucru la care au luat parte 13.087  

contribuabili. Dintre acestea, un număr de 

70 de întâlniri au fost organizate împreună 

cu CECCAR, la care au participat 

reprezentanți ai diferitelor categorii de 

contribuabili, în cadrul cărora s-au dezbătut 

diverse teme în domeniul fiscal. 

De asemenea, prin intermediul paginii de 

Facebook a ANAF, organizăm sesiuni 

interactive prin intermediul cărora oferim 

asistență contribuabililor. 

Astfel, în semestrul I 2018 au fost organizate 

pe pagina de Facebook, 22 de sesiuni de 

asistenţă privind modalitățile de îndeplinire a 

obligaţiilor fiscale de declarare şi de plată. 

Sesiunile de îndrumare şi asistenţă, precum 

şi anunţurile de desfăşurare ale acestora au 

fost vizualizate de 918.008 persoane, fiind 

formulate 1.089 de răspunsuri la întrebările 

adresate de contribuabili. 

A fost elaborată „Broşura privind procedura 

de aplicare şi contravenţiile care intră sub 

incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017” care 

a fost postată pe site-ul ANAF, în secţiunea 

“Asistenţă contribuabili”. 

În vederea creşterii gradului de conformare 

voluntară, în perioada ianuarie – iunie 2018 

au fost emise un număr total de 20 de soluţii 

fiscale individuale anticipate, fiind emise şi 

10  decizii de respingere pentru cererile de 

emitere a unor soluţii fiscale individuale 

anticipate. Totodată, a fost emis 1 acord de 

preț în avans unilateral. 
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ANAF desfășoară un Program de 

îmbunătăţire a conformării fiscale a 

persoanelor fizice cu averi mari (PFAM) al 

cărui obiectiv este asigurarea conformării 

fiscale a persoanelor fizice prin aplicarea 

unor tratamente fiscale care să includă, pe 

de o parte, efectuarea de verificări fiscale la 

contribuabilii selectaţi pe baza analizei de 

risc, identificarea veniturilor nedeclarate şi 

impozitarea acestora, iar pe de altă parte 

informarea contribuabililor în scopul 

asigurării cunoaşterii, înţelegerii şi aplicării 

corecte a legislaţiei în vigoare precum şi 

aplicarea altor tratamente alternative de 

creştere a conformării voluntare. 

În scopul creșterii conformării fiscale la plata 

obligațiilor stabilite prin deciziile de 

impunere emise, în adresa de înaintare a 

deciziei către contribuabil au fost inserate 

informații referitoare la beneficiile 

conformării voluntare la plată (achitarea 

creanțelor fiscale la termenul de plată), 

respectiv evitarea : 

 calculării de obligaţii fiscale accesorii 

suplimentare (dobânzi şi penalităţi de 

întârziere); 

  începerii procedurii de executare silită 

şi/sau transformarea măsurilor 

asigurătorii instituite în măsuri executorii. 

Urmare deciziilor de impunere emise de 

ANAF, în semestrul I 2018 a fost încasată 

suma de 10,1 mil. lei. 
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Activitatea vamală 

Urmare activităților desfășurate,  autoritatea 

vamală a realizat în procent de 100,1%, 

planul de încasări alocat (valoarea realizată 

fiind de 4.988,1 mil.lei).  

Au fost depuse şi acceptate 322.275 de 

declaraţii vamale de import, faţă de 287.229 

declaraţii vamale derulate în perioada 

similară din 2017, reprezentând o creştere 

de 12%. 

De asemenea, totalul drepturilor vamale 

încasate în vamă, împreună cu TVA amânat 

de la plată, se ridică la suma totală de 

9.036,7 mil. lei, faţă de 7.228,6 mil. lei în 

2017, reprezentând o creştere de 25%.  

Experţili vamali români participă, alături de 

reprezentanți ai altor 10 state membre 

(Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, 

Polonia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Grecia 

şi Croaţia), la implementarea acţiunii 

intitulate „Echipa de Experţi la Frontiera 

Vamală Estică şi Sud-Estică a Uniunii 

Europene” (CELBET), finanţată de Comisia 

Europeană, în cadrul Programului Customs 

2020.  

Obiectivul principal al CELBET este de a 

întări şi îmbunătăţi cooperarea printr-un nou 

mod de lucru bazat pe cooperarea 

operaţională, pe împărtăşirea reciprocă a 

informaţiilor într-o măsură mai mare, 

contribuind astfel la implementarea 

legislaţiei vamale şi a politicilor, aşa cum 

este prevăzut în cadrul Programului 

Customs 2020.  
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Mai specific, echipa de experţi furnizează 

soluţii pentru o mai bună direcţionare a 

riscurilor, standarde uniforme de măsurare a 

performanţei, utilizarea flexibilă şi în comun 

a resurselor, instruirea personalului vamal, 

interacţiunea şi coordonarea cu instituţiile 

relevante de la frontieră (inclusiv ale ţărilor 

terţe) şi încercarea de a rezolva provocările 

privind finanţarea echipamentelor şi a 

infrastructurii. 
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Activitatea de proceduri pentru 

administrarea veniturilor        

În domeniul administrării impozitului pe 

venit și a contribuțiilor sociale obligatorii 

datorate de persoanele fizice, modificările 

legislative aduse Codului fiscal au impus 

adaptarea procedurilor, precum și a 

formularelor de declarații.  

Astfel, a fost introdus  formularul ”Declarație 

unică privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de 

persoanele fizice”.   

În domeniul administrării TVA, a fost 

adaptat formularul “Declarație privind TVA 

colectată, datorată de către persoanele 

impozabile ale căror cod de înregistrare în 

scopuri de TVA a fost anulat”. Începând cu 

declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii 

ianuarie 2018, transmiterea acestei 

declarații se face exclusiv electronic, pe site-

ul ANAF. 

A fost adaptat formularul de "Notificare 

privind aplicarea/renunțarea la aplicarea 

mecanismului de plată defalcată a TVA" 

(formular 086), pentru a conține rubrici 

adecvate fiecărei situații în care persoanele 

impozabile înregistrate în scopuri de TVA au 

obligația să transmită organului fiscal 

notificări privind aplicarea mecanismului de 

plată defalcată a TVA sau renunțarea la 

aplicarea acestui regim. 



Activitatea de antifraudă fiscală 

În semestrul I 2018, au fost verificaţi 32.309 

contribuabili, fiind stabilite/cuantificate 

prejudicii aferente actelor de sesizare 

înaintate organelor de urmărire penală și 

aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi 

şi confiscări) în sumă totală de 805,7 mil. lei 

(echivalentul a 175,1 mil. euro). 

Din totalul rezultatelor cuantificabile, 84,8% 

reprezintă prejudicii aferente actelor de 

sesizare înaintate organelor de urmărire 

penală, în timp ce sancțiunile 

contravenționale (amenzi și confiscări) 

reprezintă 15,2%. 

Pe linia prevenirii evaziunii fiscale, urmare 

acţiunilor de control desfăşurate au fost 

aplicate 20.517 sancţiuni contravenţionale 

(din care 1.700 avertismente), faţă de 

14.389 sancţiuni contravenţionale ( din care 

3.409 avertismente) aplicate în semestrul I 

2017.  

REDUCEREA EVAZIUNII FISCALE ȘI A 
ECONOMIEI SUBTERANE 

4 
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Valoarea totală a amenzilor aplicate 

însumează 90 mil. lei, echivalentul a 19,5 

mil. euro, (comparativ cu 76,1 mil. lei, 

echivalentul a 17,1 mil. euro în semestrul I 

2017), în mare măsură cu ocazia verificărilor 

privind autorizarea activităţilor desfăşurate, 

provenienţa legală a mărfurilor, dotarea şi 

utilizarea aparatelor de marcat electronice 

fiscale, respectarea disciplinei financiare. 

La nivelul structurii antifraudă au fost 

implementate prevederile Legii prevenirii nr. 

270/2017, de la data intrării în vigoare a 

acestui act normativ fiind aplicate 578 

avertismente, iar pentru 474 dintre aceste 

cazuri au fost întocmite planuri de remediere 

a neregulilor constatate, pentru îndeplinirea 

obligațiilor legale. 

Pe linia descoperirii şi combaterii 

evaziunii fiscale, au fost înaintate 168 acte 

de sesizare pentru prejudicii aduse 

bugetului general consolidat al statului, în 

sumă totală de 683,1 mil. lei (echivalentul a 

148,5 mil. euro). Valoarea actelor de 

sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 mil. lei 

reprezintă 96% în total valoare prejudiciu 

stabilit prin actele de sesizare înaintate 

organelor de urmărire penală. 

În vederea asigurării recuperării sumelor 

sustrase de la plata către bugetul consolidat 

al statului, au fost instituite 157 măsuri 

asigurătorii asupra unor active patrimoniale 

în sumă de 123,2 mil. lei (echivalentul a 26,8 

mil. euro), aparţinând unor contribuabili la 

care s-a apreciat că există un risc în 

legătură cu recuperarea creanţelor 

calculate. 

În egală măsură în cadrul controalelor 

antifraudă s-au dispus: 

a) confiscări a căror valoare estimată este 

de 32,6 mil. lei (echivalentul a 7,1 mil. euro), 

respectiv numerar și venituri din activităţi 

ilicite în sumă totală de 9,8 mil. lei și bunuri 

fără proveniență legală a căror valoare 

estimată este de 22,8 mil. lei. 
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b) Suspendări de activitate la un număr de 

367 agenţi economici (faţă de 335 agenţi 

economici în semestrul I 2017), în 289 

cazuri pentru abateri în legătură cu dotarea 

și utilizarea aparatelor de marcat electronice 

fiscale (210 cazuri pentru nedotare cu 

aparate de marcat electronice fiscale și 79 

de cazuri pentru neemitere bonuri fiscale), 

iar în 78 cazuri pentru abateri în legătură cu 

comercializarea produselor accizabile, 

potrivit Codului fiscal. 

c) interzicerea desfăşurării uneia dintre 

activităţile de comerţ engros sau cu 

amănuntul în cazul a 14 contribuabili care 

desfăşurau simultan, în mod nelegal, aceste 

activităţi în aceeaşi suprafaţă de vânzare. 
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Activitatea vamală 

În activitatea de control vamal ulterior au 

fost derulate, în semestrul I 2018, un număr 

de 22.332 acţiuni de control, suma totală 

constatată suplimentar fiind de 38,5 mil. lei. 

Referitor la activitatea de supraveghere în 

domeniul vamal și al produselor accizabile, 

în semestrul I 2018 au fost constatate 1.622 

fapte contravenționale, sancționate conform 

legislației în vigoare cu amenzi, în cuantum 

de 7,0 mil. lei și 236 fapte infracționale 

pentru care au fost întocmite sesizări penale 

înaintate organelor de cercetare penală. 

Valoarea estimată a confiscărilor de bunuri, 

exceptând țigaretele, este de 15,0 mil. lei. 

În domeniul combaterii traficului ilicit cu 

țigarete și produse din tutun, echipele de 

supraveghere și control vamal de la nivel 

central, regional și local, au confiscat în 

semestrul I 2018 un număr de aproximativ 

10,7 mil. buc. țigarete. De asemenea, s-au 

desfășurat două operațiuni comune de tip 

JCO (Joint Customs Operations), 

organizate/derulate la nivel UE/internațional 

în scopul combaterii traficului ilicit cu 

produse din tutun. 
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Autoritatea vamală a organizat în perioada 

de referință 9 acțiuni de control cu ajutorul 

celor 41 de echipaje canine, rezultatul 

acestor acțiuni specifice constând în 

confiscarea de bunuri, după cum urmează: 

996.142 buc. ţigarete, 69 kg. tutun, 112 litri 

alcool, 15 autovehicule, precum și alte 

bunuri/sume de bani în valoare de  278.465  

lei. 

Activitatea în domeniul supravegherii și 

controlului vamal nefiscal poate fi reliefată 

cu ajutorul următoarele rezultate: 

 12 operaţiuni vamale comune ce au avut 

ca scop combaterea traficului ilegal cu 

medicamente, produse contrafăcute, etc.; 

  497.499 articole de mărfuri reţinute 

susceptibile a încălca un drept de 

proprietate intelectuală (articole 

cosmetice, încălţăminte, îmbrăcăminte, 

jucării, accesorii telefoane mobile, etc.) în 

valoare estimată de 2,6 mil. euro; 

 1,3 mil. bucăţi ţigarete reţinute 

susceptibile a încălca un drept de 

proprietate intelectuală în valoare de 

235.199 euro. 

În domeniul cooperării interinstituționale, 

autoritatea vamală a participat la o 

operațiune organizată în cadrul politicilor 

UE/EMPACT, în scopul contracarării 

criminalității internaționale grave, combaterii 

migrației ilegale, a contrabandei cu bunuri 

supuse accizelor, precum și a fraudelor 

documentare. 
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În domeniul comerțului electronic, prin 

intermediul internetului, au fost intensificate 

acțiunile de supraveghere și control vamal 

asupra trimiterilor poștale și curierat expres 

din țări terțe, în vederea intensificării 

posibilelor încălcări ale reglementărilor 

vamale în ceea ce privește valoarea 

declarată a mărfurilor (în special a celor cu 

valoare declarată sub 10 euro și sub 150 

euro). Astfel au fost derulate două acțiuni 

punctuale de monitorizare si control vamal, 

iar la nivel național, structurile regionale 

vamale au raportat încasări de diferențe de 

TVA și taxe vamale în cuantum de 

aproximativ 467.000 lei TVA, respectiv 

12.900 lei taxe vamale, sume provenite din 

diferența între valoarea înscrisă pe 

documentele specifice ce însoțesc trimiterile 

poștale/expres și valoarea plătită efectiv de 

destinatari. 

Sursa imagine: dreamstime.com 



Activitatea de inspecție fiscală 

Activitățile derulate de  inspecția fiscală au 

presupus efectuarea de controale vizând 

contribuabilii și sectoarele de activitate 

identificate ca prezentând un risc fiscal 

ridicat din perspectiva conformării voluntare, 

confirmând astfel analizele interne derulate. 

Din perspectiva controalelor efectuate la 

contribuabili persoane juridice și fizice, în 

primul semestru al anului 2018, activitatea 

de inspecție fiscală a înregistrat următoarele 

rezultate ale principalilor indicatori de 

performanță: 

 număr inspecții fiscale (generale și 

parțiale): 13.051 (din care: 8.872 la 

contribuabili persoane juridice și 4.179 la 

contribuabili persoane fizice); 

 număr controale (controale inopinate, 

controale încrucișate și constatări la fața 

locului): 7.805 (din care: 6.331 la 

contribuabili persoane juridice și 1.474 la 

contribuabili persoane fizice); 

 obligații suplimentare stabilite: 3.270,5 

mil. lei (din care: 3.111,9 mil. lei la 

contribuabili persoane juridice și 158,6 

mil. lei la contribuabili persoane fizice), 

Din punct de vedere al ponderii impozitelor 

în total obligații suplimentare stabilite la 

contribuabili persoane juridice, sumele 

reprezentând TVA dețin ponderea cea mai 

importantă, respectiv 49%, urmate de 

sumele reprezentând impozitul pe profit  cu 

o pondere de 34%. 

 diminuarea pierderii fiscale cu suma de 

1.624,4 mil. lei la contribuabili persoane 

juridice; 

 număr măsuri asigurătorii instituite: 918, 

în valoare de 728,0 mil. lei; 

 număr amenzi contravenţionale aplicate: 

2.282 în valoare de 6,0 mil. lei); 
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 număr sesizări penale: 786; prejudiciul 

aferent sesizărilor penale înaintate fiind 

de 801,9 mil. lei.  

Pe domenii de activitate (coduri CAEN), 

ordonate pe secțiuni în funcţie de valoarea 

obligațiilor principale stabilite suplimentar, la 

contribuabili persoane juridice, situaţia se 

prezintă după cum urmează: 
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Activitatea de informații fiscale 

În semestrul I 2018, ANAF a urmărit 

dezvoltarea activităţii de informaţii fiscale, 

fiind înregistrate rezultate semnificative în 

diferite arii de acțiune, precum: 

 cooperarea administrativă cu statele 

membre pe linia TVA si impozite directe; 

 extinderea surselor de informații 

concomitent cu îmbunătățirea calității 

acestora; 

În ceea ce privește cooperarea 

administrativă pe linie de TVA cu statele 

membre,  s-a asigurat coordonarea unui 

număr de 6 controale multilaterale (dintre 

care unul iniţiat de ANAF) desfăşurate în 

vederea combaterii fraudei în domeniul 

tranzacţiilor intracomunitare cu autovehicule, 

electronice, telefoane mobile, produselor de 

larg consum. Două dintre controale privesc 

impozitarea salariilor muncitorilor detaşaţi în 

alt stat membru şi, respectiv, preţurile de 

transfer. 

În aplicarea prevederilor Directivei 

Consiliului nr. 2003/48/EC privind 

impozitarea veniturilor din economii sub 

forma plăţilor de dobânzi s-a asigurat 

gestionarea eficientă a informaţiilor fiscale 

primite, respectiv a datelor primite ca urmare 

a schimbului automat şi spontan. 

La sfârșitul semestrului I 2018 a fost 

contabilizată suma de 165.190 lei atrași la 

bugetul de stat, ca urmare a informațiilor 

care fac obiectul schimbului automat, primite 

de România. 

Referitor la extinderea surselor de informaţii, 

pot fi  evidențiate progresele înregistate la 

diferite niveluri, precum:  
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 gestionarea şi extinderea sferei de 

cuprindere a protocoalelor de 

schimb/furnizare de informaţii încheiate 

cu alte instituţii care deţin date/informaţii 

privind administrarea obligaţiilor fiscale 

ale contribuabililor, veniturilor şi bunurilor 

acestora, pentru reducerea riscului de 

fraudă și pentru prevenirea și 

combaterea evaziunii fiscale; 

 cooperarea instituţională şi 

interinstituţională. 

Verificarea persoanelor fizice cu averi 

mari   

În semestrul I 2018, structura de control 

venituri persoane fizice a desfăşurat 

controale fiscale (verificări ale situaţiei 

fiscale personale şi inspecţii fiscale parţiale) 

cu privire la impozitul pe venit aferent unui 

număr de 407 persoane fizice.  

Până la data de 30.06.2018 au fost finalizate 

62 acţiuni de control, în 42 de acţiuni fiind 

emise decizii de impunere, iar în 20 de 

acţiuni decizii de încetare/nemodificare. Prin 

cele 42 de decizii de impunere, au fost 

constatate venituri suplimentare în sumă de 

152,2 mil. lei, pentru care au fost stabilite 

creanţe fiscale în sumă de 41 mil. lei 

(impozite în valoare totală de 24,4 mil. lei şi 

obligaţii accesorii în valoare totală de 16,7 

mil. lei). 

În urma acţiunilor de control, în 11 cazuri au 

fost sesizate organele de urmărire penală, 

valoarea totală a prejudiciilor aduse 

bugetului de stat fiind în sumă de 9,6 mil. lei. 

În aceeași perioadă, au fost finalizate 10 

verificări fiscale prealabile documentare. 

Dintre acestea într-un număr de 6 cazuri s-

au constatat îndeplinite condiţiile legale 

pentru emiterea avizului de verificare fiscală, 

iar în 4 cazuri verificarea a încetat. 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIEI CU 
CONTRIBUABILII 

5 
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În vederea creşterii calităţii serviciilor 

destinate contribuabililor, în cadrul secțiunii 

de asistenţă a contribuabililor de pe pagina 

de internet a ANAF, au fost publicate 

materiale informative precum: anunțuri 

privind calendarul fiscal, formulare fiscale, 

norme de venit utilizare pentru impunerea 

veniturilor din activități agricole, prețurile 

medii agricole, ghiduri, broșuri și prezentări 

ale modului de completare a declarațiilor 

fiscale,  etc. 

De asemenea a fost realizat un tutorial video 

despre înrolarea în Spațiul Privat Virtual. 

La  data de 30 iunie 2018, conceptul de 

ghișeu unic a fost implementat în cadrul 

unui număr de 54 unităţi fiscale, pentru 

celelalte unităţi această acţiune fiind în curs 

de implementare. De asemenea, 34 de 

administrații dispun de sisteme funcționale 

de gestionare a cozilor şi raportează datele 

extrase din acestea. 

ANAF a introdus standardul de oferire a 

serviciilor la sediile unităților fiscale, cu 

scopul de a monitoriza calitatea serviciilor 

oferite. Standardele de oferire a serviciilor 

sunt abordate mai întâi, prin oferirea unui 

portofoliu cuprinzător de standarde 

(cantitative) de servicii. Aceste standarde 

sunt deja introduse în cadrul unităților fiscale 

subordonate direcțiilor regionale Galați și 

Cluj Napoca.  



Începând cu data de 01 august 2018, 

standardul de oferire a serviciilor va fi 

introdus în cadrul unităților subordonate 

DGRFP Brașov. 

În vederea diminuării complexităţii cadrului 

administrativ şi încurajării declarării 

electronice, ANAF a desfășurat 7 sesiuni de 

asistență ce au vizat înregistrarea în Spațiul 

Privat Virtual, respectiv depunerea 

declarațiilor fiscale prin mijloace electronice 

de depunere la distanță. 

De asemenea, săptămânal, a fost încărcată 

aplicaţia “Buletin informativ fiscal” ce 

cuprinde actele normative cu incidenţă în 

materie fiscală, prin care sunt puse la 

dispoziţia contribuabililor informaţii cu 

caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora 

în îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin 

intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”. 

Volumul total al asistenţei telefonice prin 

intermediul serviciului Call-center, în 

semestrul I 2018, s-a concretizat în 138.025 

apeluri telefonice preluate, pentru 189.932 

problematici fiscale, 93% dintre problematici 

fiind în domeniul fiscal și 7% dintre acestea 

fiind în domeniul tehnologiei informației. 

Prin intermediul “Formularului de contact” 

secţiunea „Asistenţă în domeniul fiscal” s-au 

primit în perioada 01.01.2018- 30.06.2018, 

27.873 e-mail-uri, astfel: 
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Nr. 

crt. 

Categorie contribuabili Nr. e-

mail-uri 

1 Contribuabili mici (Persoane fizice+Persoane juridice) 26768 

2 Mari contribuabili 277 

3 Contribuabili mijlocii 804 

4 Contribuabili nerezidenţi 24 
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În curs de soluționare 

în sem. I 

2018 

la 31 dec. 

2017 

Soluționate 

sem. I 

2018 

2.998 
dosare 

contestații 

4.727 
capete de 

cerere 

4,0  

mld. lei 
suma totală 

contestată  

4.172 
dosare 

contestații 

7.548 
capete de 

cerere 

3,6 

mld. lei 
suma totală 

contestată  

4.172 
dosare 

contestații 

8.568 
capete de 

cerere 

5,1  

mld. lei 
suma totală 

contestată  

sem. I 

2017 

4.317 

dosare 

contestații 

7.509 

capete de 

cerere 

2,7    

mld. lei 

suma totală 

contestată  

Rămase spre 

soluționate la 

30.06.2018: 

1.891 

dosare 

contestații 

3.590  

capete de 

cerere 

2,6     

mld. lei 

suma totală 

contestată  

- admitere 

- respingere 

- desfiinţare 

- alte soluţii 

Soluţii emise,  

% din total sume 

sem.I 

2018 

65,05% 

7,99%  0,31%  

26,65%   

sem.I 

2017 

50,28% 

4,91%  1,27%  

43,54%   

Activitatea de soluţionare a contestaţiilor 

Din comparaţia prezentată, reiese 

că procentul soluţiilor de 

respingere a contestaţiilor au 

crescut cu 14,77%, ceea ce 

presupune îmbunătăţirea calităţii 

actelor administrativ fiscale emise 

de organele fiscale ale ANAF şi 

aplicarea unitară a prevederilor 

legale în materie fiscală. 
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Actele administrative fiscale 

admise şi desfiinţate din total 

sume soluționate pe fond 

Suma totală pentru care au 

fost atacate actele 

administrative fiscale 

Capete de cerere 

sem. I 

2018 
sem. I 

2017 

% sume pentru care s-au 

pronunţat soluţii de 

admitere şi desfiinţare 

165,4 
mil. lei 

780 

10,9% 

sem. I 

2018 

420,6 
mil. lei 

1,169 

11,3% 

486  
decizii definitive 

pronunțate de 

instanțele 

judecătorești 

495 
cauze  

749,8  

mil. lei  
suma totală 

contestată 

din care: 

 

208 

 cauze în care suma a 

fost corect stabilită în 

sarcina contribuabililor 

pentru: 

 

608,0  

mil. lei 

272 

 cauze în care a fost 

dat câștig de cauză 

contribuabililor 

141,8  

mil. lei 

17 

 cazuri pentru care s-

au pronunțat alte 

soluții 

Astfel, în semestrul I 2018, 76,7% din 

totalul sumelor contestate la instanţele 

judecătorești, respectiv suma de 608,0 mil. 

lei a fost menținută, instanţa pronunţându-

se asupra legalităţii şi temeiniciei soluțiilor 

emise în dosarele analizate de structurile 

ANAF și menținute de organele de 

soluționare. 



Activitatea de dezvoltare proiecte 

1. În cadrul Programului de sprijin pentru 

reforme structurale (PSRS) al Comisiei 

Europene, ANAF implementează şase 

proiecte care contribuie la îmbunătăţirea 

managementului strategic al instituţiei, 

îmbunătăţirea activităţii de administrare a 

marilor contribuabili ca premiză pentru 

eficientizarea  procesului de colectare a 

veniturilor şi îmbunătăţirea controlului 

comerţului electronic. 

2. Pentru demersuri dedicate luptei 

împotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi 

ilegale, cu finanţare prin Programul Hercule 

III 2014 – 2020, ANAF a depus în vederea 

finanţării în cursul anului 2017 spre analiză 

şi evaluare două aplicaţii, care la finalul 

anului, respectiv începutul anului 2018 s-au 

aprobat de către CE.  

Prin intermediul primului proiect se 

realizează dotarea cu echipamente a 

echipei mobile din cadrul structurii vamale, 

pentru mai buna securizare a frontierei 

externe a Uniunii Europene şi asigurarea 

unei fluidizări crescute a traficului de mărfuri 

cu scopul creşterii rolului echipelor mobile în 

prevenirea şi combaterea contrabandei şi a 

fraudelor vamale. 

CREȘTEREA EFICIENȚEI COLECTĂRII 6 
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Prin intermediul celui de-al doilea proiect se 

finanțează schimburi de experiență în 

vederea cunoașterii sistemelor naționale și a 

modului de utlizare a datelor existente, în 

scopul prevenirii și combaterii fraudei 

transfrontaliere, pentru persoanele 

mandatate cu implementarea prevederilor 

Acordului bilateral de cooperare dintre 

ANAF și administrația fiscală din Bulgaria. 

În contextul Programului Hercule III  (2014 – 

2020), finanțat de Comisia Europeană - 

„Asistență tehnică pentru combaterea 

fraudei în UE”, ANAF participă alături de 

Administrația Vamală şi Fiscală din Ungaria 

la implementarea proiectului intitulat „Lupta 

împotriva contrabandei cu ţigarete la 

frontierele externe ale Uniunii Europene”. 

3. Proiectul ˝Reabilitarea şi modernizarea 

posturilor vamale de frontieră de pe graniţa 

România - Moldova, respectiv birourile 

vamale Albiţa - Leuşeni, Sculeni - Sculeni şi 

Giurgiuleşti – Giurgiuleşti˝ din cadrul 

Programului Operaţional Comun România – 

Moldova 2014 – 2020 a fost inclus de către 

Comisia Europeană pe Lista proiectelor 

majore aprobate în baza sumarului de 

proiect analizat, astfel încât, în luna  

decembrie 2017, ANAF a depus cererea de 

finanţare spre analiza Comisiei Europene.         

Acest proiect își propune modernizarea 

punctelor transfrontaliere comune dintre 

România şi Republica Moldova în punctele 

de trecere a frontierei de la Albiţa, Sculeni şi 

Giurgiuleşti. 
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4. Autoritatea Vamală participă la lucrările 

grupului de proiect pentru pregătirea 

planului de implementare care vizează noi 

abordări pentru sistemele vamale IT 

(programul ETCIT). Prin acest program se 

analizează posibilitatea punerii în comun a 

resurselor IT ale statelor membre și se 

urmărește identificarea unor noi surse de 

finanțare ale sistemelor IT vamale. 
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Activitatea de cooperare internațională 

 

 

 

 

Pe parcursul semestrului I al anului 2018, au 

avut loc mai multe misiuni ale FMI și Banca 

Mondială la București pe diferite teme 

precum:  

 evaluarea sectorului financiar privind 

Financial Stability Assessment Program 

(FSAP). Misiunea a vizat subiecte 

precum restructurarea bilanţurilor 

companiilor, recuperarea creanţelor, 

capitalul minim, insolvenţa, falimentul, 

tratamentul fiscal special; 

 evaluarea situaţiei macroeconomice în 

cadrul procedurii de monitorizare 

denumite generic „Article IV 

Consultations”, discuțiile vizând 

îmbunătățirea eficienței colectării 

veniturilor în România, stadiul 

actualizărilor sistemului IT, evoluții 

recente în domeniul administrării marilor 

contribuabili conform recomandărilor 

anterioare, programul de conformare 

pentru persoanele fizice cu averi mari, 

stadiul implementării schemei de 

informare voluntară, mecanismul split 

TVA. 

În contextul preluării 

Preşedinţiei Consiliului 

UE, în perioada 26 – 29 

iunie 2018 a avut loc 

vizita de studiu a unor oficiali ai Comisiei 

Europene (COM), la Ministerul Finanțelor 

Publice, în vederea dezbaterii priorităților 

României în domeniul de activitate al ANAF 

precum și interogarea asupra altor aspecte 

de interes pentru COM. 
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Cu acest prilej au fost identificate prioritățile 

ANAF, utile inclusiv în contextul pregătirilor 

pentru asumarea PRES RO. 

Totodată, în data de 22 mai 2018, a avut loc, 

la București, vizita delegației Serviciului 

Fiscal de Stat al Republicii Moldova. În 

contextul acestei vizite, reprezentanții 

Serviciului Fiscal de Stat al Republicii 

Moldova (SFS) au beneficiat de o 

întrevedere cu reprezentanți ai părții 

române, cu privire la o serie de subiecte, 

dintre care menționăm: bunele practici în 

vederea administrării impozitului forfetar, 

administrarea fiscală în cadrul regimului 

special de impozitare a întreprinderilor mici 

și mijlocii (succese, riscuri și oportunități), 

modul de implementare a tichetelor de 

masă, reglementări interne, recomandări 

pentru Republica Moldova în contextul 

adoptării Legii privind tichetele de masă și 

evidența, monitorizarea și controlul activității 

companiilor care practică comerțul 

electronic. 

În perioada 05-06 iunie 2018, s-a desfășurat 

vizita de lucru a reprezentanților ANAF la 

Administraţia Naţională a Veniturilor din 

Polonia în cadrul iniţiativei regionale de 

cooperare internaţională România – 

Polonia.  

Obiectivele vizitei de lucru au fost schimbul 

de experienţă cu privire la reforma vamală şi 

fiscală, precum și gestionarea frontierelor, 

discutarea de modalităţi de îmbunătăţire a 

cooperării bilaterale între serviciile vamale 

din Polonia şi România. 
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Conducerea ANAF a participat în diverse 

acțiuni internaționale, cum ar fi: 

              

 

 

 

 Reuniunea conducătorilor administrațiilor 

fiscale din statele membre UE ”Waiting 

for 2025”, din perioada 13-14 iunie 2018, 

Grecia (Thessaloniki), ce a avut ca scop 

creșterea gradului de conștientizare cu 

privire la evoluțiile de la nivelul UE și 

nevoia de acțiuni comune în domeniul 

administrării fiscale;  

 Adunarea Generală IOTA, din perioada 

25-27 iunie 2018, Slovacia (Bratislava), 

ce a avut ca scop principal alegerea 

membrilor Consiliului Executiv pentru 

perioada 2018 – 2019 și împărtășirea de 

soluții/ instrumente și bune practici 

aferente domeniul de activitate al 

Agenției, un subiect documentat temeinic 

făcând referire la transformarea digitală a 

livrării serviciilor către contribuabili, 

conformarea și cadrul operațional pentru 

administrarea taxelor. 
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Integritate în cadrul ANAF 

Principalele obiective urmărite de politica de 

integritate a instituției planificate la începutul 

anului 2018, au fost reprezentate de: 

 promovarea integrităţii în exercitarea 

demnităţilor şi funcţiilor publice la nivelul 

ANAF; 

 prevenirea şi combaterea administrativă a 

actelor de corupţie în rândul personalului 

ANAF; 

 asigurarea exercitării ansamblului de 

operaţiuni de control şi de monitorizare a 

activităţii desfăşurate la nivelul structurilor 

centrale şi teritoriale aflate în cadrul 

şi/sau în subordinea ANAF. 

În semestrul I 2018, au fost  desfăşurate 29 

de activităţi de prevenire a faptelor de 

încălcare a eticii şi integrităţii profesionale, 

precum şi a faptelor de corupţie, la care au 

participat 1.346 de funcţionari publici din 

aparatul propriu al ANAF şi din structurile 

teritoriale. 

Comparativ cu perioada similară a anului 

2017, situaţia activităţilor de prevenire prin 

informare şi instruire desfăşurate în 

semestrul I 2018, se prezintă după cum 

urmează: 
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- nr. funcționari din domeniul fiscal 

- nr. funcționari din domeniul antifraudă fiscală 

- nr. funcționari din domeniul vamal 

Număr participanți la activităţile de informare şi 

instruire pe domenii de activitate: 



Urmare a acțiunilor de control intern 

desfășurate în semestrul I 2018, au fost 

întocmite 74 acte de control intern, în 

creștere față de semestrul I 2017, când au 

fost încheiate de 71 de acte de control 

intern. 

Prin actele de control intern întocmite, 

pentru eliminarea neregularităţilor constatate 

şi îmbunătăţirea activităţilor supuse 

verificărilor în cadrul acţiunilor de control 

intern efectuate, au fost propuse şi au fost 

aprobate 143 de măsuri. 

Prejudiciul estimat în semestrul I 2018, ca 

urmare a acţiunilor de control intern 

efectuate de ANAF, a fost de 336.943 lei. 

Activitatea de formare profesională 

În semestrul I 2018, la nivelul ANAF s-au 

derulat un număr total de 85 cursuri la care  

 

 

au participat 4.546 de persoane (din care un 

număr de 1.152 participanți din cadrul 

aparatului propriu al agenției). 

Totodată, au fost instruite 2.566 de 

persoane din cadrul unităților teritoriale 

subordonate ANAF în domeniul fiscal-

bugetar pentru a pune în practică măsurile 

cuprinse în Programul de Guvernare 2017–

2020 adoptate de Guvern. 

Temele atinse au vizat domenii de activitate 

diverse precum: fiscalitate, antifraudă 

fiscală, vamal, comunicare, informații 

clasificate, inspecție fiscală, IT, 

management, limbi străine și executări silite. 

ANAF prin intermediul structurii de formare 

profesională a coordonat activitățile 

specifice Programului Oficial de Internship, 

ediția 2018, organizat sub egida Guvernului 

României, pentru un număr de 14 stagiari. 
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Activitatea de audit public intern 

Activitatea de audit public intern desfășurată 

în semestrul I 2018, a fost concretizată în 

declanșarea unui număr de 11 misiuni de 

audit public intern în domenii precum: 

activitatea juridică, activitatea vamală, 

activitatea de antifraudă fiscală, activitatea 

de buget-contabilitate şi achiziţii publice.  

De asemenea, se află în curs de realizare 

următoarele misiuni de audit public intern 

planificate şi ad-hoc: verificarea 

implementării măsurilor dispuse prin 

Deciziile Curţii de Conturi a României, 

activitatea de gestionare a bunurilor 

confiscate (ad-hoc), activitatea de prevenire 

anticorupţie, activitatea de antifraudă fiscală, 

activitatea vamală, activitatea de control 

venituri persoane fizice. 

 

Activitatea de investiții 

Un obiectiv prioritar l-a reprezentat 

continuarea realizării achiziţiilor publice 

pentru aparatul propriu al ANAF, precum şi 

actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor 

Publice. Astfel: 

 au fost inițiate un număr de 8 proceduri 

de achiziție publică (licitație deschisă = 1, 

procedura simplificată = 7); 

 au fost atribuite 4 proceduri de achiziție 

publică (2 anulate și 2 în desfășurare) și 

26 de contracte subsecvente; 

 au fost încheiate 3 acorduri – cadru și 7 

contracte; 

 au fost derulate 52 de achiziții directe. 
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Activitatea de comunicare și relații  

publice 

În anul 2018, a continuat proiectul “Educație 

fiscală în școli” și s-a extins la nivelul întregii 

țări, prin acțiuni care vin în sprijinul 

Campaniei de conştientizare care urmăreşte 

educarea viitorilor contribuabili prin 

explicarea în termeni simpli a sistemului de 

taxe şi transferuri de plăți, cu scopul creşterii 

gradului de conformare fiscală. 

Astfel, echipe ale structurii vamale (formate 

din vameș și câine) și din cadrul  structurii 

de antifraudă fiscală, alături de un 

reprezentant al departamentului de 

comunicare, relații publice și mass-media 

din cadrul ANAF, au susținut prezentări 

pentru aproximativ 700 de elevi ai școlilor 

bucureștene și aproximativ 1.300 de elevi la 

nivel național.  

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, în 

primul semestru al anului 2018, ANAF a 

răspuns unui număr total de 1.814 de 

solicitări de informaţii de interes public . 

ANAF a redactat şi a transmis către mass 

media centrală şi locală un număr total de 

551 comunicate de presă. 
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Realizarea veniturilor bugetare în semestrul I 2018 în structură, pe bugete și pe 

principalele impozite  și taxe, comparativ cu semestrul I 2017  (date definitive) 

ANEXE 7 
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Denumire buget Realizări Indici 

realizări 

Ponderea în PIB 

Semestrul I 

2017 

mil. lei 

Sem. I 

2018 

mil. lei 

Sem I 2017/ 

Sem I 2018 

% 

Sem I 2017 

% 

Sem I 2018 

% 

TOTAL VENITURI REALIZATE DE ANAF 

(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv venituri din 

subvenţie) 

99.360,7 112.795,4 113,5 11,6 12,1 

Bugetul de stat 64.958,0 68.171,2 105,0 7,6 7,3 

- Impozit pe profit 7.193,2 7.290,1 101,4 0,8 0,8 

- Impozit pe venit 14.743,6 11.613,5 78,8 1,7 1,3 

- TVA 25.291,0 26.774,7 105,9 3,0 2,9 

- Accize (inclusiv taxa pe viciu) 11.375,0 12.514,7 110,0 1,3 1,4 

- Taxe vamale 478,1 510,2 106,7 0,1 0,1 

- Alte venituri 6.112,0 9.869,3 161,5 0,7 1,1 

Cont 47.01, sume încasate în cont unic în 

curs de distribuire  

-234,8 -412,7 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

de sănătate (exclusiv venituri din subvenţie, 

exclusiv taxa clawback) 

11.510,6 14.567,2 126,6 1,3 1,6 

Buget asigurări sociale de stat (exclusiv 

veniturile din subvenție, inclusiv ct 55.02 

/55.01 sume în curs de distribuire) 

21.173,0 28.297,7 33,7 2,5 3,0 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv 

veniturile din subvenţie) 

1.075,6 1.118,4 104,0 0,1 0,1 



Gradul de conformare voluntară (%) 
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Denumire indicator Sem I 2017 Sem I 2018 

Lei cheltuiţi la un milion venituri bugetare (nete)            10.949,0          11.036,5 

Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri bugetare (nete) - lei - 

 

 

            10.147,3           10.327,5 

Costul colectării (date operative) 

Denumire indicator Sem I 2017 Sem I 2018 

Gradul de conformare voluntară la declarare 95,6% 94,1% 

Gradul de conformare voluntară la plată (valoric) 85,3% 86,3% 



Încasări pe modalităţi de executare silită 
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Modalităţi de executare silită 

 

  Creanţe fiscale 

încasate 

Mil. lei  

 

                                 Ritm 

Sem. I 2017 

 

Sem. I 2018 Sem I 2018/ 

Sem I 2017 

 

 

 

 

 - încasări din popriri asupra conturilor bancare                                                               

 

 

 

1.798,4 

 

 

 

1.793,5 

 

 

 

0,3 

 - popriri pe venituri (la terţ) 
239,0 146,3 -38,8 

 - sechestre bunuri mobile 
4,1 3,2 -22,7 

 - indisponibilizări bunuri imobile 
16,6 12,4 -35,2 

 - încasări din plăţi după comunicarea somaţiei 
5.497,2 3.199,2 -41,8 

Total 
7.555,3 5.154,5 -31,8 



Situația arieratelor recuperabile detaliată pe bugete  
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    Mil.lei 

Arierate recuperabile 30.06.2017 30.06.2018         Ritm 2018/2017 

Buget general consolidat, din care: 18.780,1 16.821,5 - 1.958,6 

- bugetul de stat 14.563,3 12.453,8 -2.109,5 

- bugetul asigurărilor sociale de stat 2.906,6 3.034,2 127,6 

- bugetul Fondului național unic de sănătate 1.175,9 1.231,6 55,7 

- bugetul asigurărilor pentru șomaj 134,3 101,9 -32,4 



Situația arieratelor recuperabile detaliată pe categorii de contribuabili 
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                                                 Mil.lei 

                                Explicații: 

  

30.06.2017              30.06.2018 Ritm 2018/2017 

           suma % 

Areierate recuperabile, din care: 18.780,1 16.821,5 -1.958,6 -10,4% 

1. arierate personae juridice, din care: 15.981,2 14.061,1 -1.920,1 -12,0% 

- contribaubili mari 1.738,5 1.414,4 -324 -18,6% 

-contribuabili mijlocii 2.766,3 2,743,6 -22,7 -0.8% 

- contribaubili mici 11.476,4 9.903,1 -1.573,3 -13,7% 

2. arierate persoane fizice 2.798,9 2.760,4 -38,5 -1,4% 

                                           Mil.lei 

Explicații: 

  

  30.06.2017 30.06.2018 Ritm 2018/2017 

           suma     % 

Total încasări arierate recuperabile, din care: 15.654,5 16.413,1 758,6 4,9% 

- contribuabili  persoane juridice 15.111,2 15.820,4 709,2 4,7% 

-contribuabili persoane fizice 543,3 592,7 49,4 9,1% 



Activitatea de asistență a contribuabililor în semestrul I 2018 
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Denumire indicator Sem I 2017 Sem I 2018 

Număr răspunsuri la adrese (corespondență scrisă) 

 

         Număr răspunsuri  aparat central 

din care: 

                     număr răspunsuri soluționate 

                     număr răspunsuri retransmise către unitățile teritoriale/alte instituții 

 

          Număr răspunsuri aparat teritorial 

 

8.077 

 

582 

 

149 

433 

 

7.928 

4.086 

 

541 

 

 62 

479 

 

4.024 

Număr răspunsuri  transmise prin e-mail 

din care: 

               

              Aparat central 

 

              Aparat teritorial 

 

 

14.913 

 

        2 

 

14.911 

23.383 

 

        1 

 

23.382 

Număr răspunsuri la apeluri telefonice 

din care: 

            

              Aparat central 

 

              Aparat teritorial 

 

 

 

185.022 

 

27.694 

 

157.328 

213.770 

 

46.218 

 

167.552 



LEGISLAȚIE 

În domeniul administrării impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii 

datorate de persoanele fizice 

OPANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de 

gestionare a formularului (212) "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 

sociale datorate de persoanele fizice„, cu modificările și completările ulterioare; 

OPANAF nr. 1003/2018 pentru aprobarea procedurii privind procesarea formularelor 230 

”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din 

salarii și din pensii”. 

În domeniul administrării impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere 

sau reținere la sursă 

OPANAF nr. 1203/2018 pentru modificarea și competarea OPANAF nr. 587/2016 pentru 

aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și 

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. 

În domeniul produselor accizabile 

OPANAF nr. 1263/2018 pentru modificarea instrucțiunilor de completare a documentului 

administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS RO - Sistemul de control al 

mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate 

prin OPANAF nr. 2901/2016. 
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În domeniul administrării taxei pe valoarea adăugată 

OPANAF nr.188/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) 

"Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele 

impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat 

conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal"; 

OPANAF nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de 

completare ale formularului (086) "Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea 

mecanismului de plată defalcată a TVA";   

OPANAF nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate 

pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA și a procedurii de 

emitere a acestor formulare. 

OPANAF nr. 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului 

persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. 

 

În domeniul reglementării creanțelor bugetare 

OPANAF nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe 

sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există 

obligaţia de declarare; 
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OPANAF nr. 197/2018 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru 

contactele cu alte state în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia 

Europeană; 

OPANAF nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în 

care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în 

scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

OPANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac 

obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale; 

OPANAF nr. 673/2018 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. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând 

contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a 

acestora; 

OPANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc 

în contul unic; 

OPANAF nr. 1.613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de 

contribuabil în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale. 
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