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Colectarea veniturilor bugetare 



În primul semestru al anului 2016, efortul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

de colectare a veniturilor bugetare s-a 

concretizat în încasarea sumei de 97,20 

mld. lei, înregistrând o creştere nominală de 

1,17% (1,13 mld. lei) peste creşterea 

economică din semestrul I 2015 (96,07 mld. 

lei).  
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Colectarea veniturilor bugetare 



Veniturile bugetului de stat au fost de 

67,49 mld. lei, ritmul nominal de creştere 

înregistrat fiind de 0,26% faţă de semestrul I 

2015. Contribuţia cea mai importantă la 

formarea veniturilor bugetului de stat o 

reprezintă TVA, cu o pondere de 39,13%, 

urmată de impozitul pe venit (19,57%) şi de 

accize (19,21 %). 

Încasările din impozitul pe venit (13,21 

mld. lei) au înregistrat un ritm de creştere de 

2,31% faţă de aceeaşi perioadă a anului 

precedent. 
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Impozitul pe profit încasat (7,67 mld. lei), a 

fost cu 853 mil. lei (12,51% indice nominal) 

mai mare decât în semestrul I 2015. 

Încasările din TVA au fost de 26,41 mld. lei, 

cu  2,77 mld. lei mai mici decât încasările 

din perioada similară a anului 2015 (29,18 

mld. lei), depăşind programul de încasări cu 

2,67%. Pentru operaţiunile interne, încasările 

din TVA au fost mai mici faţă de perioada 

similară a anului 2015 cu 9,67% (3,16 mld. 

lei). La importul de bunuri, acestea au fost 

cu 14,90% mai mici, respectiv cu 560 mil. lei 

în valori absolute. Volumul restituirilor de 

TVA a fost cu 916 mil. lei mai mic (-11,99%), 

respectiv de la 7,65 mld. lei în semestrul I 

2015, la 6,73 mld. lei în semestrul I 2016. 
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În domeniul accizelor (inclusiv taxa pe 

viciu), faţă de încasările din perioada 

analizată a anului precedent (12,04 mld. lei), 

accizele au fost mai mari cu 7,72% (în 

termeni nominali), veniturile colectate în 

2016 fiind de 12,97 mld. lei (+ 929 mil. lei). 

 

La bugetul fondului naţional unic pentru 

asigurări de sănătate se constată o 

creştere a volumului sumelor încasate cu 

4,23% - indice nominal (10,86 mld. lei) în 

semestrul I 2016 faţă de 10,42 mld. lei în 

perioada similară a anului 2015).  

Veniturile bugetului asigurărilor sociale 

de stat au crescut cu 2,35% (17,92 mld. lei 

în semestrul I 2016 faţă de 17,51 mld. lei în 

perioada similară a anului 2015). 

La bugetul asigurărilor sociale pentru 

şomaj se constată o creştere cu 12,36% 

(926 mil. lei în semestrul I 2016 faţă 824 mil. 

lei în perioada similară a anului 2015).  

Cu privire la administrarea marilor 

contribuabili, au fost administrate 1.524 de 

societăți la nivel naţional, la care se adaugă 

administrarea unui număr de 17.624 sedii 

secundare, înregistrate fiscal ca plătitoare 

de salarii şi venituri asimilate salariilor 

datorate de contribuabilii care au înfiinţate 

asemenea sedii.  

Veniturile colectate la bugetul general 

consolidat de la marii contribuabili au fost în 

sumă de 42,00 mld. lei, contribuţia cea mai 

mare la formarea veniturilor realizate o au 

veniturile bugetului de stat (76,30%), urmate 

de veniturile bugetului asigurărilor sociale de 

stat (15,28%). Ponderea încasărilor de la 

marii contribuabili reprezintă 43,21% din 

total încasări la nivel naţional. 

7 



8 

Activitatea de executare silită 

În semestrul I 2016, din executare silită s-au 

încasat 7,45 mld. lei, cu 2,10% mai puţin 

faţă de semestrul I 2015: 

• somaţii comunicate – 5,34 mld. lei;  

• conturi bancare poprite  – 1,94 mld. lei; 

• popriri venituri terţi – 147,7 mil. lei; 

• valorificări sechestre bunuri mobile/ 

imobile – 15,0 mil. lei. 

Din executare silită, la bugetul asigurărilor 

sociale de stat s-au încasat 1,61 mld. lei, 

reprezentând 21,6 % din totalul încasărilor 

din executare silită. 

Din sumele încasate la bugetul general 

consolidat prin executare silită, de la debitori 

persoane juridice, un procent de 36,40%, 

respectiv suma de 2,56 mld. lei o reprezintă 

sumele încasate de la debitorii mari 

contribuabili şi un procent de 20,20%, 

respectiv suma de 1,42 mld. lei, de la 

contribuabilii mijlocii. 

Au fost aprobate 2.293 cereri pentru 

eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare 

restante în sumă de 657,10 mil. lei, cu 

17,60% mai puţin faţă de semestrul I 2015 

(3.319 cereri pentru suma de 797,50 mil. 

lei). Sumele încasate din ratele eşalonate la 

plată au crescut cu 94,30 % în semestrul I 

2016 (981,60 mil. lei) faţă de semestrul I 

2015 (505,20 mil. lei). 

 

71,8% 

COMUNICAREA SOMAȚIEI - cea mai eficientă modalitate de executare silită  

- total venituri din executare silită 

- încasări după comunicarea somaţiei 



Referitor la activitatea de executări silite 

cazuri speciale, reglementată prin 

OPANAF nr. 3744/2015, în primul semestru 

al anului 2016 au fost înfiinţate 617 popriri la 

terţi, au fost instituite 388 de sechestre ale 

bunurilor imobile având o valoare estimată 

de 178,63 mil. lei, la o valoare a creanţelor 

de 590,07 mil. lei respectiv, 77 de sechestre 

ale bunurilor mobile, având o valoare 

estimată de 1,86 mil. lei, la o valoare a 

creanţelor de 369,47 mil. lei.  

La finele semestrului I 2016, încasările din 

arieratele recuperabile la bugetele pe care 

ANAF le administrează, au fost în sumă 

totală de 16,34 mld. lei (reprezentând 

41,30% din totalul arieratelor recuperabile), 

din care 4 mld. lei au fost încasări din 

arieratele aflate în sold la 31 decembrie 

2015 şi 12,34 mld. lei au fost încasări din 

arieratele constituite în cursul semestrului I 

2016. 

Ponderea cea mai mare a încasărilor din 

arierate recuperabile s-a înregistrat la 

bugetul de stat (67,10%), urmată de cea a 

încasărilor din arierate recuperabile la 

bugetul asigurărilor sociale de stat (21,80%). 

Arieratele rămase de recuperat la 30 iunie 

2016, la bugetele administrate de ANAF, 

erau în cuantum de 19,44 mld. lei, din care 

arierate aflate în sold la 31 decembrie 2015 

în sumă de 12,96 mld. lei şi arierate 

înregistrate în cursul anului curent, în sumă 

de 6,48 mld. lei. 
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Raportat la Produsul Intern Brut, estimat în 

semestrul I 2016, ponderea arieratelor 

rămase de recuperat la bugetele 

administrate de ANAF reprezintă 2,60%. 

Din totalul arieratelor recuperabile la 30 

iunie 2016 (19,44 mld. lei), arieratele 

deținute de contribuabilii mari reprezentau 

16,50% din total, iar cele ale contribuabililor 

mijlocii, 14,80%. 
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Activitatea de antifraudă fiscală 

Pentru identificarea şi instrumentarea 

fenomenelor de fraudă fiscală cu implicaţii 

fiscale negative semnificative asupra 

bugetului general consolidat al statului au 

fost demarate acţiuni de investigare a unor 

lanţuri tranzacţionale organizate în scopul 

sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor 

fiscale. În urma acestor acţiuni au fost 

cuantificate prejudicii semnificative, 

urmărindu-se şi asigurarea recuperării 

acestora, identificarea persoanelor implicate 

şi a mijloacelor de probă doveditoare.  

De asemenea, s-a acordat o importanţă 

deosebită, atât domeniilor de activitate cu 

risc fiscal ridicat, cât şi profilelor de risc ale 

contribuabililor care îşi desfăşoară 

activitatea în aceste domenii şi care sunt 

implicaţi în tranzacţii fictive cu aceste 

produse. Astfel, prin această abordare 

complexă sunt vizaţi atât contribuabilii care 

prezintă un risc fiscal ridicat cât şi modul de 

fraudare utilizat sau în care sunt implicaţi, 

precum şi obligaţiile fiscale sustrase de la 

plata către bugetul consolidat al statului, 

corespunzătoare operaţiunilor efectuate. 

 

Combaterea evaziunii fiscale 



În vederea creşterii gradului de conformare 

al contribuabililor a fost asigurată prezenţa 

inspectorilor antifraudă în anumite zone şi 

au fost monitorizate unele activităţi cu risc 

fiscal ridicat. Astfel, au fost organizate 

activităţi de monitorizare permanentă a 

transporturilor de bunuri provenite din 

achiziţii intracomunitare în care au fost 

implicate mai multe structuri ale ANAF.  

În semestrul I 2016, au fost verificaţi 17.897 

contribuabili, fiind stabilite şi atrase la 

bugetul consolidat al statului sume în 

valoare totală de 1,98 mld. lei (echivalentul a 

446,90 mil. EUR.), reprezentând prejudicii 

aferente actelor de sesizare înaintate 

organelor de urmărire penală şi sancţiuni 

contravenţionale (amenzi şi confiscări).  

Pe linia descoperirii şi combaterii evaziunii 

fiscale, au fost înaintate 441 acte de 

sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului 

de stat însumând 1,87 mld. lei. 
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Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu 

mai mare de 1 mil. EUR reprezintă 85% 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 666 măsuri 

asigurătorii asupra unor active patrimoniale 

în sumă de 971,63 mil.lei (echivalentul a 

218,80 mil. EUR). 

Pe linia prevenirii evaziunii fiscale, urmare 

acţiunilor de control desfăşurate, au fost 

aplicate 13.972 amenzi contravenţionale în 

valoare totală de 67,72 mil. lei (echivalentul 

a 15,30 mil. EUR), 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. 

În ceea ce priveşte confiscările de numerar, 

venituri din activităţi ilicite şi bunuri, valoarea 

estimată a acestora este de 46,19 mil. lei 

(echivalentul a 10,40 mil. EUR), după cum 

urmează: 1,55 mil. lei numerar (lei şi valută), 

26,91 mil. lei venituri obţinute în mod ilicit şi 

17,73 mil. lei bunuri. 
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În semestrul I 2016, au fost suspendaţi din 

activitate 227 de agenţi economici, după 

cum urmează: 

• în cazul a 176 agenţi economici 

suspendarea s-a aplicat pentru abateri de 

la prevederile legale privind dotarea şi 

utilizarea aparatelor de marcat 

electronice fiscale;  

• în cazul a 51 contribuabili suspendarea s-

a aplicat pentru nerespectarea 

prevederilor Legii nr. 227/2015, respectiv 

deţinerea în afara antrepozitului fiscal de 

produse accizabile supuse marcării fără a 

fi marcate sau marcate necorespunzător. 

Totodată, a fost interzisă desfăşurarea uneia 

dintre activităţile de comerţ engros sau cu 

amănuntul în cazul a 175 contribuabili care 

desfăşurau simultan, în mod nelegal, aceste 

activităţi în aceeaşi suprafaţă de vânzare.  
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Activitatea în domeniul vamal 

În domeniul vamal a fost aplicată o politică 

de management al riscurilor atât în ceea ce 

priveşte riscurile de siguranţă şi securitate la 

nivel comunitar, cât şi în ceea ce priveşte 

riscurile financiare. 

Aproximativ 2.600 funcţionari vamali 

contribuie la îndeplinirea atribuţiilor 

specifice, bazându-se pe bunele practici 

existente la nivel european şi internaţional în 

domeniul vamal şi fiscal, utilizând  sistemul 

informatic vamal integrat, mijloace auto, 

mijloace de control nedistructiv sau de 

supraveghere amplasate în frontieră, echipe 

canine pentru depistarea drogurilor şi 

produselor din tutun şi un laborator vamal. 

Relaţia autorității vamale cu operatorii 

economici, cu celelalte administraţii vamale 

din statele membre şi cu C.E. se realizează 

electronic prin intermediul sistemului 

informatic integrat vamal (SIIV), sistem 

centralizat şi interconectat cu sistemele 

similare europene. 

În total, în sistemul electronic al autorităţii 

vamale au fost înregistrate 287.706 

declaraţii vamale de import (în creştere cu 

16% faţă de sem. I 2015), 210.817 declaraţii 

vamale de export (în creştere cu 6% faţă de 

sem. I 2015) şi 340.645 declaraţii vamale de 

tranzit (în creştere cu 18% faţă de sem. I 

2015), peste 99,9% fiind procesate 

electronic utilizând sistemul informatic 

integrat vamal. 
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Declarații vamale înregistrate  în semestrul I 2016 

- semestrul I 2014 

- semestrul I 2015 

- semestrul I 2016 

În domeniul specific al mişcării în regim 

suspensiv de accize au fost gestionate în 

aplicaţia EMCS-RO un număr total de 

79.454 documente administrative de însoţire 

electronice e-DA (38.820 e-DA iniţiate şi 

40.634 e-DA primite) constatându-se o 

creştere de 18% faţă de sem. I 2015 a 

numărului total de e-DA 67.052 (33.408 

iniţiate şi 33.644 primite).  

Sem. I 2014 

Sem. I 2015 

Sem. I 2016 

28.978 34.622 

33.410 33.645 

38.820 40.634 

- DAI primite 

- DAI inițiate 

Documente administrative de însoțire a mărfurilor accizabile 
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Echipele de supraveghere şi control vamal 

au întocmit un număr de 3.274 procese 

verbale de control în semestrul I 2016, 

comparativ cu 1.633 procese verbale de 

control în semestrul I 2015, fiind aplicate 

amenzi contravenţionale în cuantum de 9,50 

mil. lei în semestrul I 2016 comparativ cu 

9,02 mil. lei în aceeaşi perioadă a anului 

2015. În total au fost confiscate următoarele 

cantităţi de produse accizabile: 8,69 mil. 

buc. țigarete, 192.143 litri alcool şi 12.652 

litri produse energetice.  

În prima parte a anului 2016 au fost 

întreprinse 6 operațiuni vamale comune, 

cuprinzând activități de colaborare/ 

cooperare interinstituțională la nivel național 

și internațional cu diverși parteneri (DG-

TAXUD, EUROPOL, Interpol, Organizația 

Mondială a Vămilor, OLAF, etc.), pe 

probleme vamale în domeniul prohibițiilor, 

restricțiilor în vederea protejării siguranței și 

sănătății, a moștenirii culturale și a mediului 

înconjurător. 

De asemenea, a fost identificat un număr de 

205.536 articole neconforme din punct de 

vedere al supravegherii vamale a pieței, în 

creștere față de semestrul I 2015, când au 

fost depistate 26.387 astfel de articole. 

 Valoarea estimativă a bunurilor susceptibile 

de a încălca un drept de proprietate 

intelectuală în semestrul I 2016 este de 

aproximativ 2,76 mil.  EUR. Țările de origine 

sau de proveniență a bunurilor confiscate 

fiind China, Turcia,  Ucraina, etc.  
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În  semestrul I 2016, activitatea de 

supraveghere şi control vamal a urmărit în 

principal, prevenirea şi combaterea traficului 

ilicit şi a contrabandei cu mărfuri şi bunuri 

având grad de risc ridicat, prin creşterea 

numărului de acţiuni în trafic ale echipelor 

de supraveghere şi control vamal şi ale 

echipelor canine. Astfel, valoarea totală a 

amenzilor şi bunurilor confiscate a fost de 

2,69 mil. lei (597.462 EUR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, în cadrul Centrului de Formare 

Echipe Canine şi Întreţinere a Dresajului din 

Giurgiu, a fost susţinut un program de 

pregătire profesională în vederea 

specializării a doi câini cu triplă specializare 

pentru detecţia de bani (numerar), droguri şi 

ţigări, care s-a derulat pe parcursul a 5 

săptămâni.  

Formarea de câini pentru detecţia de bani 

este o premieră în România. Acest proiect a 

fost pus în practică având în vedere 

interesele economico-sociale naţionale şi 

europene şi ţinând cont de Raportul detaliat 

de evaluare a României pe linia prevenirii şi 

combaterii spălării banilor şi finanţării 

terorismului. 
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Activitatea de inspecție fiscală 

Urmare controalelor efectuate la 

contribuabili persoane juridice şi fizice în 

primul semestru al anului 2016, inspecţia 

fiscală a înregistrat următoarele rezultate: 

- număr inspecţii fiscale (generale şi 

parţiale): 13.693 (din care: 8.885 la 

contribuabili persoane juridice şi 4.808 la 

contribuabili persoane fizice); 

- număr controale (controale inopinate, 

controale încrucişate şi cercetări la faţa 

locului): 11.107 (din care: 9.156 la 

contribuabili persoane juridice şi 1.951 la 

contribuabili persoane fizice); 

- obligaţii suplimentare stabilite: 6,50 mld. 

lei (din care: 6,36 mld. lei la contribuabili 

persoane juridice şi 148,66 mil. lei la 

contribuabili persoane fizice), din care suma 

de 5,29 mld. lei reprezintă obligaţii 

principale. 

6,36  

mld. lei 

- TVA = 3,75 mld. lei 

- impozit pe profit = 2,09 mld. lei 

- accize = 0,07 mld. lei 

- contribuții (CAS, șomaj, sănătate) = 0,20 mld. lei 

- alte impozite = 0,23 mld. lei 

- salarii = 0,02 mld. lei 

58,9% 32,8% 

1,1% 

3,2% 
3,6% 0,3% 

Sume suplimentare stabilite la contribuabilii persoane juridice 
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În ceea ce priveşte activitatea privind 

preţurile de transfer, în primul semestru al 

anului 2016, sumele stabilite suplimentar şi 

diminuarea pierderii fiscale identificate în 

urma inspecţiilor fiscale în cadrul cărora au 

fost analizate relaţiile de afiliere şi/sau 

preţurile de transfer practicate între entităţile 

afiliate identificate, au fost următoarele: 
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Sume suplimentare stabilite în semestrul I 2016  

pe domenii de activitate cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscală  
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1,2% 1,0% 0,5% 

4,9% 

1,3% 

35,83  

mil. lei 

≈ 7,97  

mil. € 

333,12 
mil. lei 

 

≈ 74,10  
mil. € 
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- valoare sume suplimentare (impozit pe profit + accesorii) 

- diminuarea pierderii fiscale 



Activitatea de control persoane fizice cu 

averi mari 

 În scopul identificării riscurilor fiscale la 

declararea veniturilor persoanelor fizice, au 

fost realizate estimări privind fondurile 

utilizate de acestea în perioada 2011-2014. 

Au fost colectate, preluate şi accesate 

datele privind utilizările de fonduri, constând 

în achiziţii imobiliare şi autovehicule, 

depozite bancare şi alte elemente de 

cheltuială cunoscute şi documentate. 

Utilizările de fonduri ale persoanelor fizice 

au fost ulterior analizate comparativ cu 

veniturile declarate de către aceştia sau de 

către plătitori, în vederea identificării 

riscurilor fiscale asociate acestora. 

În luna noiembrie 2015, au fost declanşate 

30 de verificǎri fiscale prealabile 

documentare pe segmentul persoanelor 

fizice cu averi mari, programul de activitate 

fiind suplimentat în trimestrul al II-lea al 

anului 2016 cu încă 2 acţiuni de verificare 

fiscalǎ prealabilǎ documentarǎ. În prezent 

verificările sunt în curs, efectuându-se 

activităţi specifice.  

În anul 2015, au fost declanşate 319 

verificări fiscale prealabile documentare 

asupra  persoanelor fizice din grupul PFRF 

(persoane fizice cu risc fiscal). În primul 

semestru al anului 2016 au fost finalizate un 

număr de 149 verificări. Dintre acestea într-

un număr de 132 cazuri s-au constatat 

îndeplinite condiţiile legale pentru emiterea 

avizului de verificare fiscală, iar în 17 cazuri 

verificarea a încetat. 

În perioada ianuarie-iunie 2016 programul 

de activitate a fost suplimentat cu 16 noi 

acţiuni de verificare fiscală prealabilă 

documentară pe segmentul PFRF.  
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Activitatea de soluţionare a contestaţiilor 
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În curs de soluționare 

în sem. I 

2016 

la 31 dec. 

2015 

Soluționate 

sem. I 

2016 

3.367 
dosare 

contestații 

7.707 
capete de 

cerere 

2,82  

mld. lei 
suma totală 

contestată  

4.185 
dosare 

contestații 

8.057 
capete de 

cerere 

4,86   

mld. lei 
suma totală 

contestată  

4.878 
dosare 

contestații 

11.097 
capete de 

cerere 

4,48   

mld. lei 
suma totală 

contestată  

sem. I 

2015 

3.495 

dosare 

contestații 

8.534  capete 

de cerere 

5,41    

mld. lei 

suma totală 

contestată  

Rămase spre 

soluționate la 

30.06.2016: 

2.674  

dosare 

contestații 

4.667  

capete de 

cerere 

3,20     

mld. lei 

suma totală 

contestată  

- admitere 

- respingere 

- desfiinţare 

- alte soluţii 

Din totalul soluţiilor emise în semestrul I 2016 a fost antamat 

fondul pentru suma de 2,37 mld. lei, reprezentând 8.723 capete 

de cerere (admise, desfiinţate şi respinse), ceea ce reprezintă 

52,86% din totalul sumelor soluţionate, comparativ cu 

semestrul I 2015 când din totalul soluțiilor emise, a fost antamat 

fondul pentru suma de 2,73 mld. lei, reprezentând 7.169 capete de 

cerere (admise, desființate și respinse), ceea ce reprezintă 

50,47% din totalul sumelor soluționate. 

Soluţii emise,  

% din total sume 

sem.I 

2016 

44,47% 

7,60%  0,78%  

47,14%   

sem.I 

2015 

40,95% 

4,10%  5,42%  

49,53%   



Analizând aceste soluţii din punct de vedere 

al sumelor admise (soluţii favorabile 

contribuabililor) şi al sumelor respinse 

(soluţii favorabile ANAF) a rezultat că 

instanţa a hotărât că suma de 1,24  mld. lei, 

în 459 cauze a fost corect stabilită în 

sarcina contribuabililor, în timp ce pentru 

suma de 174,69 mil lei în 329 cauze a dat 

câştig de cauză contribuabililor, anulând 

actele administrative fiscale emise de ANAF.  

Astfel, 12,31% din totalul sumelor analizate 

pe fond la instanţele judecătorești, au fost 

admise în favoarea contribuabilului, 

comparativ cu semestrul I 2015 când 

22,58% din totalul sumelor contestate pe 

fond la instanţa de judecată au fost admise 

în favoarea contribuabilului. 

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 

2016 
sem. I 

2015 

% sume pentru care s-au 

pronunţat soluţii de 

admitere şi desfiinţare 

515,87 
mil. lei 

1.267 

18,88% 

sem. I 

2016 

375,40 
mil. lei 

1.458 

15,86% 

799  
decizii definitive 

pronunțate de 

instanțele 

judecătorești 

809 
cauze  

1,86  

mld. lei  
suma totală 

contestată 

din care: 

 

788 

 cauze în care 

instanțele s-au 

pronunțat pe fond 

pentru: 

 

1,42  

mld. lei 
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 cazuri pentru care au 

fost emise alte soluții 

441,92  

mil. lei 
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Activitatea de informații fiscale 

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. Drept 

urmare, au fost transmise structurilor 

teritoriale, date fiscale privind veniturile 

realizate în străinătate de către contribuabili 

cu rezidenţa fiscală în România.  

ANAF a continuat colaborarea activă şi 

implicarea în negocierea de către MFP a 

unor viitoare acorduri bilaterale de schimb 

internaţional de informaţii cu teritorii terţe şi 

dependente precum statul Insula Man, 

Gibraltar şi Insulele Virgine Britanice. 

A fost gestionat schimbul internaţional de 

informaţii în domeniul TVA şi al impozitelor 

directe, context în care instituţia a primit un 

număr de 739 de solicitări de informaţii din 

celelalte state şi a transmis 1.242 de 

solicitări către celelalte state.  

În domeniul controalelor multilaterale s-a 

asigurat coordonarea unui număr de 4 

controale desfăşurate în vederea combaterii 

fraudei în domeniul tranzacţiilor 

intracomunitare cu autovehicule, electronice 

şi telefoane mobile, şi al produselor chimice 

şi maşinilor industriale. Dintre acestea, 2 

controale sunt iniţiate de ANAF, 

organizându-se totodată şi întâlniri de lucru 

cu statele membre implicate. 

În semestrul I 2016, ANAF a încheiat şi a 

extins protocole de colaborare cu MAI - 

Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române şi cu Consiliul Național al 

Audiovizualului.  

24 



În vederea extinderii criteriilor de evaluare şi 

îmbunătățirii procedurii de lucru, a fost 

inițiată modificarea și completarea legislației 

incidente, exemplificând modificarea, prin 

OPANAF nr. 2048/2016, a formularului 088 

în sensul reducerii numărului şi înlocuirea 

unor întrebări precum şi diminuarea 

numărului şi volumului de documente 

justificative solicitate, concomitent cu 

operaționalizarea schimbului masiv de date 

cu instituțiile proprietare ale informaţiilor de 

interes pentru ANAF.     

Pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, 

precum și din perspectiva resurselor IT de la 

nivelul ANAF, a fost identificată necesitatea 

modificării OPANAF nr. 3769/2015 prin care 

se aprobă modelul şi conţinutul formularului 

394 "Declaraţie informativă privind  

livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe 

teritoriul naţional", precum și prorogarea 

termenului de intrare în vigoare a acestuia la 

data de 01.07.2016. 

ANAF a asigurat participarea la întâlniri de 

lucru cu mediul de afaceri ce au avut ca 

temă implementarea prevederilor OPANAF 

nr.3769/2016, modificat prin OPANAF 

nr.1105/2016.  

Ca urmare a dialogului purtat cu mediul de 

afaceri (Coaliția pentru Dezvoltarea 

României, Consiliul Investitorilor Straini - 

FIC si Romanian Business Leaders - RBL) , 

a fost asigurată asistență online, suport și 

sprijin permanent unui  număr de 25 de mari 

contribuabili din diverse domenii de 

activitate care au testat, pe parcursul lunii 

iunie 2016, funcţionalităţile noii aplicaţii 

informatice. 
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Activitatea de îndrumare și asistență a 

contribuabililor 

Activitatea de îndrumare și asistență 

telefonică s-a realizat atât prin intermediul 

Biroului central de asistență telefonică a 

contribuabililor (Call-Center), cât și prin 

intermediul numerelor de telefon alocate 

administrațiilor fiscale. Astfel, în semestrul I 

2016 s-a răspuns la un număr de 62.639 

apeluri telefonice prin intermediul Call-

Center, concretizate în 87.803 problematici 

fiscale, în timp ce la nivel teritorial organele 

fiscale au răspuns unui număr de 275.230 

apeluri telefonice, inclusiv cele prin Call-

Center. 

În anul 2016 contribuabilii au utilizat și 

celelalte servicii puse la dispoziție de 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, 

prin intermediul cărora obţin informaţii 

fiscale, respectiv Spaţiul Privat Virtual şi 

SMS. 

Prin intermediul “Formularului de asistență” 

s-au primit, în semestrul I 2016, 10.847 de 

e-mail-uri. 

Îmbunătățirea conformării voluntare 
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Ponderea e-mail-urilor primite prin intermediul “Formularului de asistență”,  

pe categorii de contribuabili 

- Persoane fizice 

- Persoane juridice 

- Contribuabili mijlocii 

- Alte categorii 

- Mari contribuabili 

58,6% 30,6% 

4,8% 
4,3% 1,7% 

Ponderea principalelor problematici fiscale primite prin e-mail,  

prin intermediul “Formularului de asistență”  

- Cod fiscal 

- Cod de procedură fiscală 

- Spațiul Privat Virtual 

- Altele 

42,6% 

33,4% 

19,3% 

4,7% 

10.847   

e-mail-uri 

10.847   

e-mail-uri 



Implementarea sistemului de lucru cu 

publicul prin intermediul “ghişeului unic” în 

administraţiile finanţelor publice, s-a realizat 

la un număr de 45 unităţi fiscale, pentru 

celelalte unităţi această acţiune fiind în curs 

de implementare.  

În primul semestru al anului I 2016 au fost 

organizate 426 întâlniri la care au luat parte 

10.962 contribuabili. 

Au fost elaborate/actualizate materiale 

informative în sprijinul contribuabililor prin 

care aceştia să fie informaţi cu privire la 

obligaţiile ce le revin, dar și cu privire la 

serviciile oferite de ANAF: 

•  ”Ghidul obligaţiilor fiscale ale asociaţiilor 

de proprietari”; 

• „Ghidul fiscal al contribuabililor persoane 

fizice care realizează venituri din cedarea 

folosinţei bunurilor”; 

• „Ghid privind contribuţiile sociale datorate 

de către persoanele fizice care realizează 

venituri din activităţi independente şi alte 

venituri precum şi de către persoanele 

fizice care nu realizează venituri”; 

• „Ghidul fiscal al contribuabililor persoane 

fizice care realizează venituri din activităţi 

comerciale din România”; 

• „Ghidul fiscal al contribuabililor persoane 

fizice care realizează venituri din profesii 

libere din România”; 

• „Ghidul fiscal al contribuabililor persoane 

fizice care realizează venituri din activităţi 

agricole, silvicultură şi piscicultură";  

• „Ghidul fiscal al contribuabililor care 

intenţionează să redirecţioneze 2% din 

impozitul pe venitul realizat în anul 2015”; 
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• ”Ghidul privind înregistrarea în / radierea 

din Registrul operatorilor intracomunitari 

(ROI)”; 

• ”Ghidul fiscal al contribuabililor care au 

obligaţia de declarare a veniturilor 

realizate din România pentru anul fiscal 

2015 ”; 

• ”Ghidul fiscal al contribuabililor care au 

obligaţia  de declarare a veniturilor 

realizate din străinatate pentru anul fiscal 

2015”; 

• ”Ghidul fiscal al persoanelor juridice 

române plătitoare de impozit pe profit”; 

• pliantul privind  Venituri din arendă.  
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În luna mai 2016, în scopul asigurării 

conformării segmentului persoanelor fizice 

cu averi mari la declararea veniturilor din 

străinătate, au fost expediate 390 notificări 

aferente veniturilor din străinătate obţinute în 

anul fiscal 2015, pentru care exista obligaţia 

de declarare până la data de 25 mai 2016. 

Prin acest program, ANAF urmăreşte să se 

asigure că a adus la cunoştinţa 

contribuabililor obligaţiile fiscale care le revin 

în eventualitatea în care au obţinut venituri 

din străinătate şi le recomandă să 

întreprindă toate demersurile necesare în 

vederea conformării la declarare, notificarea 

neavând consecinţe juridice şi 

nereprezentând în sine, o obligare la 

declarare sau la plată.  

Pe parcursul semestrului I 2016, ANAF a 

asigurat îndrumarea şi asistenţa în domeniul 

fiscal, în fiecare zi de miercuri a săptămânii,  

pe pagina de Facebook a instituţiei. Astfel, 

în semestrul I 2016 au fost organizate 26 

sesiuni de îndrumare și asistență în urma 

cărora au fost formulate 481 răspunsuri la 

întrebările adresate de contribuabili. 
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Proiectul de Modernizare a Administrației 

Fiscale (RAMP) 

Proiectul de Modernizare a Administraţiei 

Fiscale din România (RAMP), dezvoltat de 

Guvernul României împreună cu Banca 

Mondială, include sprijin financiar şi tehnic 

pentru îmbunătăţirea procedurilor şi 

metodologiilor de colectare a veniturilor, 

asigurarea dezvoltării organizaţionale cu 

scopul eficientizării activității instituţiei, 

precum şi implementarea unui sistem 

informatic integrat de administrare fiscală 

care să faciliteze furnizarea de servicii 

electronice complete și moderne pentru 

contribuabili. 

În primul semestru al anului 2016 în cadrul 

Proiectului de Modernizare a Administraţiei 

Fiscale din România (RAMP)  au fost 

semnate 7 noi contracte (4 contracte de 

consultanță și 3 contracte de achizitie bunuri 

și servicii). Acestea se adaugă celor 25 de 

contracte aflate deja în implementare (18 

contracte de consultanță și 7 contracte de 

achiziții bunuri și servicii), ducând astfel 

eficiența contractării în cadrul RAMP la un 

nivel de 70%, la mai puțin de trei ani de la 

intrarea în efectivitate a proiectului.  
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Una dintre prioritățile RAMP în primul 

semestru al anului 2016 a fost organizarea 

unor sesiuni de formare profesională pentru 

1.005 angajați din cadrul ANAF de la nivel 

central și teritorial în următoarele domenii: 

Codul de Procedură Fiscală, sectorul 

bancar, sectorul asigurărilor, management 

strategic și planificare, Excel avansat și E-

Views, Arhitectura întreprinderii, Cod etică, 

Analiza riscului, etc. 

Documentația de licitație pentru achiziția 

viitorului sistem integrat de administrare a 

veniturilor - COTS RMS a fost publicată în 

data de 18 noiembrie 2015 pe site-ul ANAF 

precum și pe cel al United Nations 

Development Business, ofertele fiind primite 

în data de 14 aprilie 2016. 

Sistemul RMS presupune automatizarea 

principalelor procese de administrare fiscală 

ale ANAF și optimizarea acestora în scopul 

furnizării de servicii electronice moderne 

către contribuabili, inclusiv pe baza 

schimbului automatizat de date cu alte 

instituții. 

Principalele procese de administrare fiscală 

acoperite de sistemul RMS sunt: 

înregistrarea contribuabililor și procesarea 

înregistrării, declararea și procesarea 

declarațiilor, procesarea plăților, conturile 

contribuabililor/registrul contribuabililor, 

reconciliere, procesarea rambursărilor, 

colectarea veniturilor, analiză de risc, servicii 

pentru contribuabili, executare silită, 

inspecție fiscală, antifraudă fiscală, 

managementul cazurilor, soluționare 

contestații, contabilitatea veniturilor, audit 

intern, control intern și managementul 

informației. 
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În data de 14 aprilie 2016 au fost primite 

oferte tehnice pentru prima fază a achiziției 

sistemului intergrat de management al 

veniturilor COTS-RMS. Procedura de 

achiziție a sistemului RMS-COTS a atras un 

număr de 6 oferte din partea unora dintre 

cele mai importante companii internaționale 

specializate în dezvoltarea de sisteme TIC 

pentru administrații fiscale. Procedura de 

achiziție utilizată este una în două etape - 

two-stage bidding - în conformitate cu 

procedurile specifice de achiziții ale Băncii 

Mondiale. 

În cadrul componentei de managementul 

schimbării au fost realizate și transmise 

către toți angajații ANAF, materiale de 

comunicare internă ce cuprind informații 

despre desfășurarea proiectului. 
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Activitatea de dezvoltare proiecte 

Prin intermediul fondurilor nerambursabile 

disponibile din Mecanismul Financiar 

Norvegian 2009 – 2014 s-au continuat 

eforturile de operaţionalizare a Direcţiei 

Generale de Integritate ca urmare a derulării 

proiectului „Creşterea integrităţii în Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală prin 

cooperare instituţională şi consolidarea 

capacităţii” în parteneriat cu adminstraţia 

fiscală norvegiană şi cu Secretariatul 

General al Guvernului – Cancelaria Primului 

Ministru. 

 Proiectul ˝Reabilitarea şi modernizarea 

posturilor vamale de frontieră de pe graniţa 

România - Moldova, respectiv posturile 

vamale Albiţa - Leuşeni, Sculeni - Sculeni şi 

Giurgiuleşti – Giurgiuleşti  ̋ a fost inclus în 

Lista proiectelor majore aprobate. 

Proiectul face parte din cadrul Programului 

Operaţional Comun România – Moldova 

2014 – 2020 și este programat pentru 

evaluarea sumarului de proiect de către 

Comisia Europeană pentru a se demara 

procedura de elaborare a documentației 

aferente proiectelor mari de infrastructură 

care vor fi finanțate prin intermediul 

Programului începând cu anul 2017 pentru 

promovarea administrării eficiente la 

frontieră prin modernizarea punctelor 

transfrontaliere comune dintre România şi 

Republica Moldova. 

Activitatea de cooperare internațională 

Potrivit deciziei celei de a XIX-a Adunări 

Generale a Organizaţiei Intraeuropene a 

Administraţiilor Fiscale (IOTA), România prin 

ANAF, a preluat Preşedinţia IOTA până la 

cea de-a XX-a Adunare Generală din iulie 

2016.  
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Președintele Organizației este și Președinte 

al Consiliului Executiv, organ statutar cu rol 

de coordonare strategică, compus din 9 

membri.  

Pentru perioada iulie 2015 – iulie 2016, 

Consiliul Executiv a fost format din 

reprezentații autorităților fiscale din 

următoarele state: Austria, Azerbaijan, 

Republica Cehă, Danemarca, Franţa, 

Olanda, Slovenia, Spania și România.  

În acest context, în conformitate cu statutul 

organizației, ANAF și-a exercitat atribuțiile 

ce îi reveneau prin preluarea președinției, 

precum și obiectivele asumate la preluarea 

mandatului. 

În perioada 20-22 aprilie 2016, sub egida 

Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor 

Fiscale, a avut loc la București sesiunea de 

instruire cu privire la ISORA (International 

Survey on Tax and Revenue 

Administrations). La eveniment au participat 

36 de reprezentanți ai administrațiilor fiscale 

membre IOTA, sesiunea fiind susținută de 

către membrii grupului tehnic ISORA.  

Proiectul ISORA reprezintă realizarea unui 

obiectiv strategic semnificativ al IOTA și va 

permite administrațiilor fiscale membre ale 

organizației accesul la o bază de date 

avansată pentru analize și exerciții de 

benchmarking care să motiveze și să inspire 

administrațiile fiscale în scopul eficientizării 

colectării veniturilor și a proceselor de bază. 
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Integritate în cadrul ANAF 

Pentru sprijinirea creşterii calităţii 

managementului instituţiei, politica de 

integritate pentru semestrul I 2016 a avut ca 

principal obiectiv evaluarea gradului de 

cunoaştere de către angajaţii ANAF a 

legislaţiei privind măsurile preventive 

anticorupţie. 

Pentru respectarea obligaţiei de a 

implementa măsurile prevăzute în Planul 

sectorial de acţiune pentru realizarea 

Strategiei Naţionale Anticorupţie, ANAF a 

procedat la evaluarea unui eşantion 

reprezentativ de 10% din personalul cu 

funcţii de execuţie, respectiv 50% din 

personalul cu funcţii de conducere, prin 

aplicarea unui chestionar funcţionarilor 

desemnaţi. 

Evaluarea gradului de cunoaştere a 

măsurilor preventive anticorupţie s-a derulat    

într-o manieră interactivă, nouă şi modernă 

de educaţie, folosind metoda e-learning, 

observându-se o creştere a gradului de 

cunoaştere a legislaţiei specifice măsurilor 

preventive anticorupţie.  

În semestrul I 2016, au fost desfăşurate 24 

de activităţi de instruire, la care au participat 

1.204 de funcţionari publici cu funcţii de 

conducere şi de execuţie, comparativ cu 

perioada similară a anului 2015 când prin 

intermediul celor 25 de activităţi au fost 

instruiţi 916 salariaţi.   

O altă componentă importantă pe care s-a 

axat politica de integritate, a constituit-o 

activitatea de control intern care a vizat în 

principal, îndrumarea metodologică și 

coordonarea activității aparatului de control 

intern de nivel central și teritorial, efectuarea 

acțiunilor de control intern la standarde 

calitative cât mai înalte, etc. 
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Activitatea de investiții publice 

Cele mai importante obiective: 

• 4 obiective de investiţii, astfel: 

- Sediu birou vamal Bucureşti I 

(Pantelimon); 

- Sediu birou vamal Bucureşti II 

(Domneşti); 

- Extinderea sediului DGRFP Cluj; 

- Sediu punct de trecere a frontierei 

Racovăţ, jud. Botoşani. 

• 4 obiective  de expertiză, proiectare și 

execuție privind consolidările, astfel: 

- Consolidare și amenajare imobil sediul 

Trezoreria Statului, sector 5, București; 

- Consolidare Sediu DGRFP Craiova; 

- Consolidare sediu din str. Matei Millo, 

București; 

- Consolidare sediu ANAF, CORP a, str. 

Lucrețiu Pătrășcanu, București. 

De asemenea, pentru ANAF - aparat 

propriu: 

• au fost demarate lucrări de execuție 

pentru următoarele obiective: 

- Consolidarea şi amenajarea sediului 

administrativ al DGAMC din str. Mihail 

Sebastian, nr.88, Bucureşti. Sector 5; 

- Reabilitare sediu Laborator vamal. 

• a fost elaborat studiul de fezabilitate și 

urmează aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: 

- Centrul de date şi sediul aparatului 

central al Agentiei Naţionale de 

Administrare Fiscală. 
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Totodată, au avut loc următoarele activități: 

• derularea a 93 de contracte de achiziţie 

publică furnizare/prestare/executare  

produse, servicii/lucrări, încheiate cu 

operatorii economici; 

• derularea a 44 de contracte de utilităţi 

privind furnizarea de energie electrică, 

apă rece şi canalizare, apă caldă şi 

energie termică, gaze naturale, telefonie 

fixă pentru toate sediile în care îşi 

desfăşoară activitatea personalul din 

cadrul aparatului propriu al ANAF; 

• derularea a 16 protocoale, 2 contracte de 

comodat, 4 contracte de locaţiune şi 

prestări servicii și 2 contracte de cazare 

demnitari, încheiate cu diverse instituţii 

publice; 

 

 

Activitatea de tehnologia informației 

În domeniul administrării fiscale și vamale, 

pe parcursul semestrului I 2016, s-au 

desfășurat următoarele activități notabile: 

• Relocarea Sistemului Informatic Integrat 

Vamal la sediul STS şi punerea în 

funcţiune într-un interval de 72 ore, fără 

incidente majore; 

• Actualizarea sistemelor electronice de 

import şi export prin implementarea 

măsurilor tranzitorii (TDA) privind intrarea 

în vigoare la 01.05.2016 a noului Cod 

Vamal Unional; 

• Întreținerea în condiții optime a celor 

aproximativ 300 de aplicații informatice 

ale ANAF. 
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Formare profesională 

În semestrul I 2016, la nivelul Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală s-au 

derulat 189 de cursuri pentru 9.326 de 

participanți, astfel: 

• aparatul propriu, un număr de 75 de 

cursuri pe diferite domenii de activitate 

cum ar fi: vamal, IT, comunicare, achiziții 

publice, fiscalitate, management, 

inspecție fiscală, limbi străine, la care au 

participat un număr de 689 de persoane 

(cu mențiunea că o persoană a participat 

la mai multe instruiri); 

• structurile teritoriale, un număr de 114 

cursuri pe diferite domenii de activitate: 

fiscalitate, informatică, trezorerie și 

deontologie la care au participat un 

număr de 8.637 persoane (cu mențiunea 

că o persoană a participat la mai multe 

instruiri). 

În luna aprilie 2016 s-a desfăşurat o sesiune 

de instruire online pe platforma e-learning 

Moodle Vama, având ca temă Codul Vamal 

Unional, la care au participat peste 500 de 

funcționari publici din structurile 

organizatorice vamale. 

Totodată, prin sprijinul acordat Centrului 

Multifuncțional de Pregătire Schengen din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, s-au 

organizat un număr de 10 cursuri în 

domeniul Schengen pentru personalul 

vamal și antifraudă. 

La solicitarea Direcției generale antifraudă 

fiscală, în perioada 22 februarie – 06 aprilie 

2016, s-au desfășurat 7 sesiuni de formare 

profesională a personalului din cadrul 

Direcției de combatere a fraudelor,  pentru 

un număr de 306 participanți. 
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Au fost organizate două cursuri de formare 

profesională a funcționarilor din cadrul 

structurilor de asistență a contribuabililor de 

la nivel central și teritorial, cu temele: 

,,Îndrumare şi asistenţă telefonică: tehnici de 

comunicare" și ”Metodologia acordării 

asistenței contribuabililor la cerere și din 

oficiu”. 

Activitatea de comunicare și relații 

publice 

Materiale de presă (comunicate, informaţii, 

declaraţii) redactate la nivelul ANAF în 

cursul semestrului I 2016 precum şi 

interviurile acordate de reprezentanţi ai 

conducerii ANAF, au răspuns nevoii de 

informare a mass-media şi, implicit, a opiniei 

publice.  

Astfel, au fost redactate şi transmise către 

mass media centrală şi locală un număr total 

de 4.441 comunicate de presă, temele 

difuzate urmărind îndeaproape mediatizarea 

obiectivelor şi măsurilor adoptate de ANAF. 

De asemenea, în semestrul I 2016 au fost 

gestionate un număr total de 4.481 petiţii 

adresate ANAF (dintre acestea 4.362 petiţii 

au fost adresate compartimentelor de 

comunicare ale direcţiilor generale regionale 

ale finanţelor publice), numărul acestor 

petiții, înregistrând o scădere cu aproximativ 

27% față de aceeași perioadă a anului 2015. 

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, în 

semestrul I 2016, agenției i-au fost adresate 

un număr total de 1.499 solicitări de 

informaţii de interes public (din care un 

număr de 1.390 de solicitări, au fost 

adresate compartimentelor de relaţii publice 

din cadrul direcţiilor generale regionale ale 

finanţelor publice). 
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În perioada 18-22 aprilie 2016 ANAF a 

desfășurat prima acțiune pilot din cadrul 

Campaniei de conștientizare care urmărește 

educarea viitorilor contribuabili prin 

explicarea în termeni simpli a sistemului de 

taxe și impozite. Proiectul s-a desfășurat 

prin programul "Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun!", în care reprezentanții 

ANAF au sustinut o prezentare în fața 

elevilor, despre importanța și rolul ANAF în 

societatea românească. 
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În data de 29 martie 2016, ANAF a 

organizat evenimentul “Prezentarea 

RAPORTULUI DE PERFORMANȚĂ al 

ANAF în 2015“. La eveniment au participat, 

împreună cu reprezentanți ai mediului de 

afaceri și mass-media, prim-ministrul 

României dl. Dacian Cioloș, ministrul 

finanțelor publice dna. Anca Dragu, prim-

adjunctul procurorului general al Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, dl. Dimitrie Bogdan Licu și 

vicepreședintele Consiliului Director al 

Camerei Americane de Comerț în România, 

dl. Ionuț Simion. 
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Realizarea veniturilor bugetare în semestrul I 2016 în structură, pe bugete şi pe 

principalele impozite şi taxe, comparativ cu perioada similară din anul 2015 (date 

operative) 

Denumire buget 

Realizări 
Indici 

realizări 
Ponderea în PIB 

Sem. I 2015 

mil. lei 

Sem. I 2016 

mil. lei 

Sem. I 2016/ 

Sem. I 2015 

% 

 Sem. I 2015 

% 

Sem. I 2016 

% 

TOTAL VENITURI REALIZATE DE ANAF (inclusiv taxa pe viciu, 

exclusiv venituri din subvenţie) 
96.070,63 97.196,08 101,17% 13,48 % 12,84 % 

Bugetul de stat 67.314,70 67.490,82 100,26 % 9,44 % 8,92 % 

- Impozit pe profit 6.819,34 7.672,51 112,51 % 0,96 % 1,01 % 

- Impozit pe venit 12.907,42 13.206,12 102,31 % 1,81 % 1,74 % 

- TVA 29.181,07 26.414,14 90,52 % 4,09 % 3,49 % 

- Accize (inclusiv taxa pe viciu) 12.039,00 12.968,26 107,72 % 1,69 % 1,71 % 

- Taxe vamale 353,45 469,25 132,76 % 0,05 % 0,06 % 

- Alte venituri 6.112,38 6.598,58 107,95 % 0,86 % 0,87 % 

Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs de distribuire  -97,95 161,96       

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate 

(exclusiv venituri din subvenţie) 
10.421,25 10.861,73 104,23 % 1,46 % 1,43 % 

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv venituri din 

subvenţie, inclusiv taxa clawback) 
17.505,18 17.916,8 102,35 % 2,46 % 2,37 % 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv veniturile din 

subvenţie) 
824.25 926,09 112,36 % 0,12 % 0,12 % 

Conturile 55.02 55.01 sume în curs de distribuire 5,25 0,64       

Anexe 
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Gradul de conformare voluntară (%) 

Denumire indicator Sem. I 2015 Sem. I 2016 

Gradul de conformare voluntară la declarare 94,5 95,1 

Gradul de conformare voluntară la plată (valoric) 83,1 83,7 

Costul colectării 

Denumire indicator Sem. I 2015 Sem. I 2016 

Lei cheltuiţi la un milion venituri bugetare (nete) 10.246,05 10.801,84 

Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri bugetare (nete) 9.264,19 9.812,77 

Activitatea de asistenţă a contribuabililor, în semestrul I 2016 

Denumire indicator Nivel central Nivel teritorial TOTAL 

Număr adrese în scris soluţionate 754 5.138 5.892 

Număr răspunsuri transmise prin e-mail 21 10.826 10.847 

Număr răspunsuri la apeluri telefonice 23.617 275.230 298.847 
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Nivelul indicatorilor de performanţă  

 Denumire indicatori de performanţă U.M. 

Sem. I 2015 Sem. I 2016 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute) % 100 101,48 100 102,16 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete) % 100 101,50 100 102,16 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare încasate în 

vamă 
% 100 100,56 100 104,68 

Gradul de încasare /stingere a arieratelor din executare silită la persoane 

juridice 
% 63 30,52 64 31,63 

Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice % 43 22,78 45 22,95 

Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în 

total venituri încasate 
% 11,50 7,92 9 7,67 

Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale (valoric) % 88,7 83,07 90 83,69 

Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite % 95 94,52 95 95,14 

Evoluţia stocului de deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de 

rambursare care, la sfârşitul lunii, au termenul legal de soluţionare întârziat cu 

mai mult de 90 de zile, faţă de stocul de astfel de deconturi de la sfârşitul 

anului precedent 

% 100 7,27 100 -31,87 

Număr inspecții efectuate de un inspector la contribuabilii persoane juridice 
Inspecții/ 

inspector 
- 4,49 - 3,59 

Număr inspecții efectuate de un inspector la contribuabilii persoane fizice 
Inspecții/ 

inspector 
- 9,80 - 8,97 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecțiilor fiscale la 

contribuabili persoane juridice * 
Lei/inspector - 

3.814.30

0 
- 2.086.918 

Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecțiilor fiscale la 

contribuabili persoane fizice * Lei/inspector - 406.714 - 230.243 

* Indicatorul Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice incepand cu anul 2016 include doar 

obligatiile fiscale principale stabilite suplimentar de inspectia fiscala, fara a se mai lua in calcul elementele existente anterior, si anume : obligatiile fiscale accesorii, 

valoarea amenzilor aplicate si valoarea confiscarilor de bunuri si numerar si sumele aferente actelor contestate si admise ori desfiintate, urmare deciziilor de 

solutionare a contestatiilor 
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Nivelul indicatorilor de performanţă  

Denumire indicatori de performanţă U.M. 

Sem. I 2015 Sem. I 2016 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

  

Ponderea impozitelor, taxelor și contribuţiilor pentru care s-a modificat baza de 

impunere în total impozite, taxe şi contribuţii verificate la contribuabili persoane 

juridice 

% ≥ 75 80,23 - 85,11 

Rata sumelor admise de instanţă în total sume contestate la instanţă % - 22,75 - 25,49 

Ponderea sumelor pentru care organele de soluționare a contestațiilor au 

pronunţat soluţii de admitere şi/sau desfiinţare în totalul sumelor soluţionate pe 

fond  

% - 18,86 - 12,66 

Sume suplimentare stabilite în urma finalizării acțiunilor de control vamal 

ulterior 
lei - 7.778,53 - 3.841,77 

Eficiența activității de reverificare a declaraţiilor vamale acceptate în procedura 

simplificată şi pe culoarul verde de vămuire 
lei - 104.408,77 - 125.148,64 

Rezultatul acţiunilor din domeniile:           

~ droguri, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope nr. cazuri - 10 - 22 

~ precursori nr. cazuri - 1 - 0 

~ steroizi-anabolizanţi nr. cazuri - 22 - 25 

~ produse strategice nr. cazuri - 0 - 0 

~ specii sălbatice de floră şi faună nr. cazuri - 2 - 4 

~ bunuri culturale mobile nr. cazuri - 0 - 1 

~ mărfuri cu risc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorului nr. cazuri - 17 - 50 

~ sume nedeclarate egale sau peste echivalentul a 10.000 euro la 

intrare/ieșire UE 
nr. cazuri - 7 - 13 

~ mărfuri contrafăcute nr. cazuri - 199 - 209 

~ metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase nr. cazuri - 11 - 12 
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Nivelul indicatorilor de performanţă  

Denumire indicatori de performanţă U.M. 

An 2015 Sem. I 2015 An 2016 Sem. I 2016 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

Nivel 

planificat 

Grad de 

realizare 

~ arme, muniţii nr. cazuri - 11 - 17 

~ alte bunuri prohibite/restricţionate/de contrabandă nr. cazuri - 7 - 5 

~ confiscări de alcool hl.   74,41 - 1.089,08 

~ confiscări de tutun vrac tone   2,01 - 1,17 

~ confiscări de ţigarete Nr. ţigarete   19.684.456  - 8.779.241 

Eficienţa activităţii de control ulterior al operaţiunilor vamale lei   250.100,84   91.906,40 

Valoarea sumelor aferente măsurilor asigurătorii instituite urmare operaţiunilor de 

control efectuate, pe un inspector antifraudă 
lei 3.533.742  1.653.339,23  2.472.188 1.211.514,01 

Valoarea prejudiciului aferent actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire 

penală în vederea continuării cercetărilor, pe un inspector antifraudă 
lei  4.417.178  2.496.670,43  4.944.376 2.332.625,6 

Ponderea valorii actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 mil. EURO în 

total valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire 

penală 

% 90  84,48  80 85,35 

Ponderea valorii sumelor aferente măsurilor asigurătorii instituite urmare 

operaţiunilor de control efectuate, în valoarea totală a prejudiciului aferent actelor 

de sesizare înaintate organelor de urmărire penală în vederea continuării 

cercetărilor 

% 80 66,22  50 74,44 
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Încasări ca urmare a aplicării modalităţilor de executare silită 

Bugete 

Sem. I 2015 Sem. I 2016 

Ritm 

2016/2015 

- mil. lei -   -%-  

Bugetul de stat 4.921,5 5.037,5 2,4 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 1.868,6 1.606,6 - 14,0 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj 83,4 78,3 - 6,1 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate 737,5 724,4 - 1,8 

Total 7.611,0 7.446,8 - 2,1 

Încasări ca urmare a aplicării modalităţilor de executare silită 

Modalităţi de executare silită 

Creanţe fiscale încasate Ritm 

Sem. I 2015 Sem. I 2016 2016/ 2015 

  - mil.lei -  -%-  

 - încasări din popriri asupra conturilor bancare 1.821,3 1.939,3 6,5 

 - popriri pe venituri (la terţ) 157,9 147,7 -6,4 

 - sechestre bunuri mobile 7,0 4,6 -34,3 

 - indisponibilizări bunuri imobile 16,1 10,4 -35,4 

 - încasări din plăţi după comunicarea somaţiei 5.608,7 5.344,8 -4,7 

Total 7.611,0 7.446,8 -2,1 
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