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Principalele realizări 



1. Principalele realizări ale ANAF în anul 2019 
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Potrivit prevederilor celei de-a doua rectificări bugetare, programul de încasări venituri bugetare 

alocat Agenției Naționale de Administrare Fiscală în anul 2019 a fost de 273.891,5 mil. lei, fiind 

colectată suma de  271.639,4 mil.lei, ceea ce reprezintă : 

Gradul de realizare de a programului de încasări stabilit prin legile 

bugetare anuale rectificate, 99,2% 

0,2p.p. Creșterea ponderii în PIB, de la 25,9% în anul 2018 la 26,1% în 2019, 

chiar și în condițiile creșterii PIB cu 10,2% (de la 944,2 mld.lei în 2018 

la 1.040,8 mld. lei în 2019, conform prognozei de toamnă a Comisiei 

Naționale de Prognoză). 

10,9% 
indice nominal 

Depăşire a încasărilor anului 2018 (244.832,5 mil. lei), respectiv cu 

26.806,9 mil. lei 
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Pentru prezentarea în condiții comparabile a rezultatelor activității din anii 2018 și 2019, este 

necesară excluderea, atât din program cât și din încasări a influenței veniturilor din dividende și 

vărsăminte din profitul net al regiilor autonome. Astfel:  

Depășire a încasărilor anului 2018 (cu 28.370,2 mil. lei), când s-au 

colectat 237.294,6 mil. lei (exclusiv veniturilor din dividende și 

vărsăminte din profitul net al regiilor autonome), creștere superioară 

atât a indicelui de creștere economică prognozat pentru anul 2019 de 

5,5%  cât și a indicelui de 4,5% creștere economică (conform 

estimărilor INS);  

12,0% 
indice nominal 

99,6% 
Gradul de realizare a programului de încasări (exclusiv veniturilor din 

dividende și vărsăminte din profitul net al regiilor autonome) 

12,7% 
Creștere față de anul 2018 (245.843,2 mil.lei) a volumului obligațiilor 

fiscale declarate - 277.080,3 mil. lei (exclusiv dividende).  
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Îmbunătățirea semnificativă a veniturilor colectate se datorează în principal implementării măsurilor 

incluse în “Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat”.  

Planul a fost făcut public pe site-ul Agenției în cursul lunii iunie a anului 2019, cuprinde 5 obiective 

majore,  majoritatea măsurilor fiind implementate din perspectiva ANAF: 
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La nivelul ANAF decizia de modernizare a sistemelor sale informatice a continuat și în anul 2019, 

fiind adaptată nevoilor și posibilităților curente de implementare, neexistând nici un fel de îndoială cu 

privire la necesitatea și, mai ales, utilitatea/plusul de valoare și eficiență adus organizației de 

tehnologizare.  

În acest sens, ANAF a finalizat în cursul lunii septembrie 2019 o Strategie de informatizare 

aferentă perioadei 01 octombrie 2019 – 31 decembrie 2020, document care prezintă principalele 

priorități în materie de informatizare pe termen scurt și mediu, de asemenea manieră încât prioritățile 

să fie cunoscute, planificate și implementate în timp optim pentru zona de administrare fiscală.  

Este evident că eforturile întreprinse până la acest moment de ANAF, precum și inițiativele luate în 

considerare în perioada următoare vor avea un impact limitat pentru îmbunătățirea eficienței, dacă 

nu vor fi sprijinite de dezvoltarea unor sisteme informatice complexe și care să se adreseze atât 

automatizării proceselor curente de lucru (repetitive, pentru care nu este necesară intervenția 

umană), cât și unor sarcini de lucru analitice complexe (care necesită un volum extrem de mare de 

informații, din surse diverse, structurate sau nestructurate și care trebuie să fie procesate masiv în 

intervale de timp limitate).  

De aceea, este de necontestat că informatizarea este piesa grea a modernizării administrației 

fiscale, atât informatizarea masivă a proceselor de lucru, cât și utilizarea unor instrumente 

informatice complexe fiind de natură să crească eficiența administrației fiscale, cu efect direct și 

imediat asupra veniturilor colectate la bugetul de stat. 
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2. Colectarea veniturilor bugetare 
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În anul 2019, efortul ANAF de colectare a veniturilor bugetare, concretizat în încasarea sumei de 

271.639,4 mil. lei, în structură, pe bugete și în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite și 

taxe, se prezintă astfel: 

62,2% 
25% 

11,9% 

0,9% 

24,1% 

11% 

8,5% 

11,6% 

- Buget de stat 

- Buget asigurări sociale de stat 

- Buget Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

- Buget asigurări pentru șomaj 

- TVA 

- accize 

- Alte venituri 

- Impozit pe venit 

- impozit pe profit 

- taxe vamale 

271.639,4  

mil. lei 

62,2% 
168.813,5  

mil. lei 

6,5% 
0,5% 

Total venituri bugetare  
realizate de ANAF, pe bugete 

Venituri  atrase la Bugetul de 
stat, pe tipuri de taxe 

Buget de stat 

NOTĂ: Ponderea impozitelor și taxelor ce compun bugetul de stat este calculată prin raportare la bugetul general consolidat (administrat de ANAF)   
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Veniturile bugetului de stat (formate în principal din TVA, impozit pe profit, impozit pe 

venit și accize) au fost de 168.813,5 mil. lei, cu 10,6% mai mari față de anul 2018 

(152.681,6 mil. lei).  

+10,6% 

Comparativ cu anul precedent, încasările din TVA în anul 2019 (65.420,6 mil. lei) au 

înregistrat o creștere de 9,7%, prevederile bugetare realizându-se în proporție de 98,8%.  

+9,7% 

Încasările din accize (inclusiv taxa pe viciu) au fost de 31.463,3 mil. lei, devansând atât 

nivelul înregistrat în anul 2018 (+3.055,6 mil. lei), cât și pe cel programat (+284,4 mil.lei). 
+10,8% 

Încasările din impozitul pe venit în anul 2019 au fost în valoare de 23.115,8 mil. lei, cu 2,4% 

mai mari (+539,4 mil.lei ) față de anul 2018. 

+2,4%  

Încasările din impozitul pe profit au fost de 17.687,8 mil. lei, devansând nivelul înregistrat în 

anul 2018 de 15.617,9 mil.lei (+13,3% ). 

+13,3%  

La bugetul asigurărilor sociale de stat, veniturile au fost de 68.144,8 mil. lei, în 

creştere cu 15,4% comparativ cu anul 2018 (59.071,5 mil. lei). 
+15,4%  

Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate au fost de 

32.314,0 mil. lei, înregistrând o creştere cu 4,8% faţă de anul 2018 (30.834,9 mil. lei). 
+4,8%  

Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost de 2.367,0 mil. lei, înregistrând 

o creştere cu 5,5% faţă de anul 2018 (2.244,5 mil. lei). 
+5,5%  
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Arierate recuperabile 

Încasările din arieratele recuperabile la bugetele pe care ANAF le administrează, au fost în sumă 

totală de 40.110 mil. lei, reprezentând 60,1% din totalul arieratelor recuperabile, ponderea cea mai 

mare a încasărilor din arieratele recuperabile, înregistrându-se la bugetul de stat (56,3%).  

Valoarea arieratelor rămase de recuperat la bugetele  administrate de ANAF, la data de 31 

decembrie 2019, a fost în sumă totală de 19.533,7 mil. lei.  

Raportat la Produsul Intern Brut, ponderea arieratelor rămase de recuperat la bugetele administrate 

de ANAF este de 1,9% la 31 decembrie 2019. 

Din cuantumul total al arieratelor recuperabile la data de 31 decembrie 2019 : 

• 79,7%, respectiv 15.563,2 mil. lei, reprezentau arieratele contribuabililor persoane juridice. În 

funcție de structura de administrare a contribuabililor, 1.494,6 mil. lei erau arieratele contribuabililor 

mari, 4.286,3 mil. lei arieratele contribuabililor mijlocii iar diferența de 9,782,3 mil. lei aparțineau 

contribuabililor mici. 

• 20,3%, respectiv 3.970,5 mil. lei, reprezentau arieratele contribuabililor persoane fizice. 

Activitatea de executare silită 

În anul 2019, din activitatea de executare silită s-au încasat 12.333,7 mil. lei, cu 16,2% mai mult faţă 

de anul 2018. Cea mai eficientă modalitate de executare silită a fost comunicarea somaţiei, care a 

condus la încasări de 69,5% din totalul veniturilor din executare silită. 
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În anul 2019 au fost aprobate 9.229 cereri pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor bugetare restante 

în sumă totală de 2.761,5 mil. lei. Sumele încasate din ratele de eşalonare la plată au fost cu 0,5 % 

mai mari față de anul 2018 (1.659,5  mil. lei). 

Transformarea executării silite în proces investigativ 

În anul 2019, au fost realizate analize cu privire la contribuabilii înregistrați în ordinea descrescătoare 

a arieratelor curente, certe, prin prisma atragerii răspunderii solidare. 

Ulterior au fost identificate dificultățile întâmpinate în procesul de investigare, stabilindu-se măsuri de 

remediere aferente. 

Prin acţiunile întreprinse au fost emise un număr de 52 de decizii de angajare a răspunderii solidare 

pentru suma de 50 mil. lei și o decizie de angajare răspundere terț poprit pentru suma de 0,6 mil. lei. 

Activitatea de executare silită cazuri speciale 

În anul 2019 s-au încasat la bugetul de stat 187,1 mil. lei (135,3 mil. lei provenind din activitatea de 

executare silită cazuri speciale și 51,8 mil. lei provenind din activitatea de valorificare a bunurilor 

intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului), cu 69,7% mai mult față de anul 2018.  

Rezultatele majore specifice activității de executare silită cazuri speciale, sunt reprezentate de: 

• instituirea unui număr de 568 măsuri asigurătorii din dispoziția organului de urmărire penală și/sau 

a instanțelor judecătorești, constând în popriri asigurătorii asupra disponibilităților bănești și 

asupra sumelor datorate debitorilor de către terți, precum și sechestre asigurătorii asupra 

bunurilor mobile și imobile; 
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• înfiinţarea unui număr de 2.451 popriri asupra sumelor datorate debitorilor de către terți; 

• sechestrarea unui număr de 1.442 bunuri mobile (cu 58,3% mai multe față de anul 2018) și a unui 

număr de 1.269 bunuri imobile (cu 6,9% mai multe față de anul 2018); 

• organizarea unui număr de 703 licitații, pentru un număr de 449 bunuri sechestrate (din care 202 

bunuri mobile și 247 bunuri imobile), fiind adjudecate 173 bunuri mobile și imobile.  

Au fost valorificate un număr de 19 bunuri prin alte modalități prevăzute de lege (înțelegerea părților, 

în regim de consignație, vânzare directă etc.) cu 72,7% mai multe față de anul anterior. Valoarea de 

adjudecare a bunurilor imobile licitate, rezultată din activitatea de executare silită cazuri speciale, 

este 25 mil. lei. 

În ceea ce privește activitatea de valorificare a bunurilor confiscate în materie penală, au fost 

înregistrate un număr de 1.458 de hotărâri definitive, pronunţate în materie penală, prin care s-a 

dispus confiscarea unor bunuri și/sau sume de bani, cu 14,7% mai mult față de anul 2018.   

Din activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a                   

statului, în cursul anului 2019, a fost încasată suma de 51,8 mil. lei  (33,6 mil. lei din valorificarea 

bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, prin confiscare dispusă în materie penală și 18,2 

mil. lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în materie civilă) fiind 

înregistrată o creștere cu 316,5% comparativ cu anul 2018. 
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3. Creşterea conformării voluntare 
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În anul 2019, gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale a fost de 94,7%. Față de anul 

2018 s-a înregistrat o creștere cu 0,3 p.p. (de la 94,4% la 94,7%). 

Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale a fost de 86,6%. Față de anul 2018 s-

a înregistrat o creștere cu 0,2 p.p. (de la 86,4% la 86,6%). 

Simplificarea procedurilor de administrare fiscală  

În vederea reducerii numărului și frecvenței de depunere a formularelor și declarațiilor la persoanele 

juridice, au fost inițiate propuneri de modificare a legislației privind declarațiile, rezultând că pot face 

obiectul comasării anumite declarații fiscale de impunere.  

ANAF a simplificat formularul ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice” în sensul simplificării modului de stabilire a venitului net anual 

impozabil, pe categorii de venit. 

În anul 2019, declarația unică a fost 

depusă de aproximativ 960.000 de 

contribuabili, din care 80% au utilizat 

Spațiul Privat Virtual (SPV) și 20% au 

depus declarațiile pe suport hârtie. 
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Au fost dezvoltate aplicații informatice, în vederea completării și depunerii electronice a formularelor:  

• Formularul 209 ”Declarație privind veniturile din transferul proprietăților”; 

• Formularul 222 “Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice 

care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate 

salariilor din străinătate”;  

• Formularul 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din 

străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”.  

Se implementează gradual depunerea electronică a cât mai multor declarații fiscale, astfel încât să 

fie atins obiectivul de comunicare exclusiv electronică cu contribuabilii în relațiile uzuale cu 

administrația fiscală. 

În cursul anului 2019, au fost elaborate chestionare pentru evaluarea calității serviciilor fiscale din 

perspectiva contribuabililor, oferite electronic, telefonic și prin serviciul SPV, fiind completate un 

număr de 4.042 chestionare. Evaluarea rezultatelor sondajelor efectuate a fost aprobată de către 

conducerea ANAF, urmând să fie implementate măsuri de creștere/ completare și ajustare a 

serviciile oferite contribuabililor.  

A fost efectuată o selecție a principalelor deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control 

realizate de structuri din cadrul ANAF (inspecție fiscală, antifraudă fiscală, vamă, control venituri 

persoane fizice). Aceste informații vor fi utilizate în activitatea de asistență a contribuabililor și vor fi 

publicate pe site-ul instituției. 
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Programe de confomare voluntarǎ la declarare pentru persoanele fizice cu averi  mari 

Ca urmare a campaniilor de educare a contribuabililor persoane fizice cu averi mari (PFAM), în anul 

2019, 45 de persoane fizice din segmentul PFAM au depus declaraţii în care au fost înscrise venituri 

realizate în strǎinǎtate, în valoare de 88,7 mil. lei, aferente atât anului fiscal 2018 cât şi anilor fiscali 

anteriori. 

În termen de 60 de zile de la notificare, un numǎr de 8 persoane fizice cu averi mari au depus 

declaraţii în care au fost înscrise venituri realizate în strǎinǎtate, în valoare de 17,6 mil. lei. 

  *) venituri aferente atât anului fiscal 2017 cât și anilor anteriori 

**) venituri aferente atât anului fiscal 2018 cât și anilor anteriori 

x 55 
Persoane fizice din 

segmentul PFAM 

care au depus 

declaraţii 

Venituri din 

străinătate 

declarate 

mil.lei * 

334,1 

2018 

x 45 
Persoane fizice din 

segmentul PFAM 

care au depus 

declaraţii 

Venituri din 

străinătate 

declarate 

mil.lei ** 

88,7 

2019* 

Rezultate obținute în urma notificării contribuabililor din segmentul PFAM, privind declararea 

veniturilor din străinătate (depunerea declaraţiei unice): 
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Sprijinirea conformării la plata obligațiilor fiscale 

În acest sens a fost implementată măsura de restructurare a obligațiilor bugetare restante, 

măsură realizată prin OG nr. 6/2019 privind acordarea unor facilități fiscale, care reglementează 

instituirea posibilității de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018.  

În vederea impulsionării depunerii de către contribuabili a notificărilor potrivit prevederilor Capitolului 

I din OG nr. 6/2019, a fost realizată mediatizarea în rândul contribuabililor a facilităţilor fiscale, fiind 

transmise prin SPV și prin poștă, scrisori prin care au fost prezentate condițiile ce trebuie îndeplinite 

pentru restructurarea obligațiilor bugetare și avantajele accesării acestei facilități fiscale. 

Au fost transmise un număr total de 460.633  scrisori către contribuabili, potențiali beneficiari ai 

facilităților fiscale. 

Măsura de implementare a unui sistem de supraveghere a debitorilor de către organele 

fiscale, cu privire la respectarea planului de restructurare fiscală a fost realizată prin prevederile 

art.7 alin.(4) din OG nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare. A fost stabilită structura 

dedicată efectuării activității de supraveghere a debitorului prin serviciul/biroul de executare silită 

(conform OMFP nr. 2810/2019, modificat prin OMFP nr. 3126/2019). 

În vederea implementării sistemului electronic de poprire a conturilor bancare s-a aprobat 

înfiinţarea organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese 

electronice masive (conform OPANAF nr.2153/2019). 
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De asemenea, s-a reglementat stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor 

de executare și a procedurii de comunicare a acestora (conform OMFP nr.1665/2020). 

Implementarea va fi realizată la încetarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență 

(conform art.VII alin.(4) din O.U.G. nr.29/2020). 

Prin implementarea noului mecanism se are în vedere: 

• să nu fie afectate disponibilităţile băneşti existente în conturi, peste limita sumelor înscrise în 

adresa de înființare a popririi bancare, astfel încât să nu producă sincope în activitatea 

desfăşurată de contribuabili. 

• virarea sumelor de către instituţiile de credit să nu depăşească valoarea popririi înfiinţate; 

• deblocarea conturilor bancare de către ANAF, într-un timp scurt, de la momentul virării sumelor 

înscrise în adresa de înființare a popririi bancare; 

• să nu mai fie necesară deplasarea contribuabililor la sediul organelor fiscale, în vederea ridicării 

popririlor bancare, având în vedere că încetarea măsurii de înființare a popririi bancare se 

realizează masiv, de la nivel central ANAF, pe baza schimbului rapid de informații cu instituțiile de 

credit. 

De asemenea, progrese însemnate au fost realizate și în ceea ce privește acordarea de facilități 

fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori și cu privire la mediatizarea celor mai 

buni plătitori de impozite și taxe („lista albă”).  



21 RAPORT DE PERFORMANȚĂ 2019 

În cazul persoanelor fizice cu averi mari, în scopul creşterii conformării fiscale la plata obligaţiilor 

stabilite prin deciziile de impunere emise, în adresa de înaintare a deciziei către contribuabil au fost 

introduse informaţii referitoare la beneficiile conformării voluntare la plată, respectiv evitarea 

calculării de obligaţii fiscale accesorii suplimentare, precum și informații privind evitarea începerii 

procedurii de executare silită şi/sau transformarea măsurilor asigurătorii instituite în măsuri 

executorii. Efectul acestei mǎsuri, precum şi a acordării unor facilitǎţi fiscale a fost creşterea gradului 

de conformare voluntarǎ la platǎ pentru persoanele fizice cu averi mari în anul 2019 faţǎ de anul 

2018 cu 5,9 p.p. (de la 70,48% la 76,41%), sumele încasate ca urmare a acordǎrii facilitǎţilor fiscale 

fiind în cuantum de 7,7 mil. lei. 

Realizări importante ale ANAF s-au înregistrat și pe linia asigurării unui tratament fiscal 

diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor. Cele mai importante acțiuni 

care se află în plin proces de implementare vizează: 

• armonizarea riscurilor identificate la nivelul activității de administrare fiscală, al activității de 

inspecție fiscală, al activității vamale, respectiv al activității antifraudei fiscale cu scopul creării  unui 

profil unic de risc al contribuabilului; 

• aplicarea graduală, în funcție de comportamentul contribuabililor, a unor măsuri specifice; 

• transformarea executării silite în proces investigativ: în urma analizei efectuate cu privire la 

contribuabilii înregistrați în ordinea descrescătoare a arieratelor curente, certe, prin prisma atragerii 

răspunderii solidare, au fost identificate dificultățile întâmpinate în procesul de investigare, stabilindu-

se măsuri de remediere aferente; 

• revizuirea procedurii de rambursare a TVA (reducerea numărului de inspecții fiscale dedicate 

soluționării rambursărilor de TVA). 
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Pentru implementarea obiectivului de prevenire și combatere a evaziunii fiscale din planul de măsuri 

publicat în luna iunie a anului curent, principalele acțiuni întreprinse sunt redate în cele ce urmează. 

Astfel, în vederea inițierii inspecțiilor fiscale în concordanță cu planul BEPS (Base Erosion Profit 

Shifting) și directiva ATAD - reglementări Europene și internaționale privind prevenirea și 

combaterea evaziunii fiscale, au fost întreprinse următoarele măsuri: 

• a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului “Raportul pentru fiecare ţară în parte“; 

• sunt valorificate în cadrul analizelor de risc cu specific în domeniul prețurilor de transfer datele 

provenite prin intermediul schimbului spontan de informații aferent Acțiunilor 5 și 13 din cadrul 

Pachetului BEPS – OECD; 

• a fost constituit un Grup de lucru care are ca scop elaborarea modalităţilor de identificare a 

contribuabililor cu risc fiscal asociat prețurilor de transfer; 

• au fost organizate instruiri în domeniul prețurilor de transfer. 

Activitatea de inspecție fiscală 

Pe parcursul anului 2019, din perspectiva controalelor efectuate la contribuabili persoane juridice și 

fizice, activitatea de inspecție fiscală a înregistrat următoarele rezultate: 

• număr inspecții fiscale (generale și parțiale): 27.023 (din care: 18.375 la contribuabili persoane 

juridice și 8.648 la contribuabili persoane fizice); 
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• număr controale inopinate, controale încrucișate și constatări la fața locului: 18.889 (din care: 

15.589 la contribuabili persoane juridice și 3.300 la contribuabili persoane fizice); 

• obligații suplimentare stabilite: 4.948,8 mil. lei (din care: 4.707,1 mil. lei la contribuabili persoane 

juridice și 241,7 mil. lei la contribuabili persoane fizice).  

• număr măsuri asigurătorii instituite: 1.016 în valoare de 849 mil. lei; 

• număr amenzi contravenţionale aplicate: 3.883 în valoare de 13 mil. lei; 

• diminuarea pierderii fiscale cu suma de 2.669 mil. lei la contribuabili persoane juridice. 

48,4% 

9,9% 

29,6% 

7,8% 

- TVA 

- Impozit pe profit 

- Contribuții (CAS, șomaj, sănătate) 

- Alte impozite (venituri microîntreprinderi, dividende, 
nerezidenți, alte impozite)   

4.707,1  

mil. lei 

Ponderea impozitelor în total obligații suplimentare stabilite  la contribuabili 
persoane juridice 

- Accize 

- Impozit de natură salarială 

1,3% 
3% 
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În anul 2019, au fost emise în formă finală 8 acorduri de preţ în avans unilaterale, fiind respinse, prin 

decizie de respingere un număr de 2 acorduri de preţ în avans.  

De asemenea, au fost emise, în formă finală, un număr total de 12 soluţii fiscale individuale 

anticipate, fiind respinse, prin decizie de respingere, emiterea soluţiilor fiscale individuale anticipate 

în cazul unei cereri depuse de către contribuabili.  

Au fost finalizate în perioada vizată 3 proceduri amiabile, dar sunt în curs de derulare și analiză un 

număr de 61 de proceduri amiabile în diverse stadii de soluţionare, în scopul eliminării dublei 

impuneri de natură fiscală . 

Suplimentar, sunt în curs de soluţionare un număr de 42 de cereri privind emiterea de acorduri de 

preţ în avans.  

Dintre acestea 24 de cereri vizează emiterea de acorduri de preţ în avans unilaterale şi 18 cereri 

vizează emiterea de acorduri de preţ în avans bilaterale (cu administraţiile fiscale din Germania, 

Elveţia, Grecia, Luxemburg, Suedia). 

În ceea ce priveşte inspecţiile fiscale desfăşurate la contribuabilii care au derulat tranzacţii cu 

persoanele afiliate în cadrul cărora au fost verificate şi preţurile de transfer practicate, obligațiile 

fiscale suplimentare stabilite (impozit pe profit şi accesorii) au fost în cuantum total de 67,2 mil. lei, 

fiind diminuată pierderea fiscală la contribuabilii în cauză în valoare totală de 547,5 mil. lei. 

În anul 2019, baza impozabilă stabilită suplimentar la contribuabilii verificaţi din perspectiva preţurilor 

de transfer a fost de 830,2 mil. lei.  
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Activitatea de antifraudă fiscală 

În vederea prevenirii, descoperirii și combaterii evaziunii fiscale, ca urmare a acțiunilor de control 

desfășurate în anul 2019, au fost stabilite/cuantificate prejudicii aferente actelor de sesizare înaintate 

organelor de urmărire penală și aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 857,5 mil. lei, 

respectiv: 

• 585,3 mil.lei prejudicii aferente unui număr de 235 acte de sesizare  înaintate organelor de 

urmărire penală,  ceea ce reprezintă 68,3% din total sume stabilite; 

• 272,1 mil. lei sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări), ceea ce reprezintă 31,7% din 

total sume stabilite. Gradul de încasare a amenzilor contravenționale, din punct de vedere valoric 

este de 68,6%*. 

*) indicator determinat cu luarea în considerare a amenzilor pentru care legea prevede posibilitatea încasării a ½ din minim 

în termen de 48 de ore, respectiv în termen de 15 zile  de la data înmânării sau comunicării PVCSC (conform Legii nr. 

203/2018) 
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În anul 2019 au fost încheiate procese verbale de control în care au fost consemnate implicații 

fiscale reprezentând creanțe fiscale suplimentare datorate de contribuabili în valoare totală de 942,9 

mil. lei (valorificate în cadrul unor acte de sesizare a organelor de urmărire penală și/sau prin 

transmiterea acestora, în vederea valorificării, la organele de inspecție fiscală). 

Ca efect al concentrării acțiunilor DGAF și resurselor instituționale pe acțiuni de control operativ care 

vizează creșterea gradului de conformare fiscală, respectiv modul de fiscalizare a veniturilor 

realizate de contribuabili, evoluția nivelului indicatorilor de rezultat, în anul 2019, comparativ cu cei 

din anul 2018, indică: 

• creștere cu 24,6% a valorii totale a sancțiunilor contravenționale aplicate (amenzi și confiscări); 

• creștere cu 38,0% a valorii deciziilor de măsuri asiguratorii instituite; 

• creștere cu 105,2% a valorii totale a confiscărilor efectuate (numerar, venituri ilicite, bunuri). 

Activitatea vamală 

În anul 2019, au fost depuse şi prelucrate 665.089 declaraţii vamale de punere în liberă circulaţie a 

mărfurilor, față de 659.279 în anul 2018, în 12 luni de activitate fiind evidențiate drepturi de import şi 

alte taxe (inclusiv TVA amânat) în cuantum de 20.006 mil. lei, față de 18.946 mil. lei în anul 2018.  

În urma derulării unui număr total de 93.663 de acţiuni de control şi reverificare a declaraţiilor vamale 

depuse şi acceptate în anul 2019, din care 1.415 acţiuni de control vamal ulterior la sediul agenţilor 

economici, au fost identificate un număr total de 4.842 fraude şi iregularităţi, întocmindu-se decizii de 

regularizare a situaţiei în valoare totală de 138,1 mil. lei (faţă de 76,9 mil. lei în anul 2018). 
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În scopul organizării şi monitorizării acţiunilor de supraveghere şi control vamal ulterior aferente 

mesajelor de alertă transmise de OLAF ca urmare a deschiderii unor dosare de fraudă în domeniul 

vamal la nivel comunitar, au fost deschise 31 de dosare de investigaţii. 

Echipele de supraveghere şi control au aplicat amenzi contravenţionale în cuantum de 13,6 mil. lei 

(comparativ cu 12,3 mil. lei în anul 2018). Valoarea bunurilor confiscate în anul 2019 a fost de 47,6 

mil. lei (față de 53,6 mil. lei în anul 2018). De asemenea, au fost întocmite 398 de sesizări penale.  

Totodată, echipele de supraveghere şi control vamal au confiscat în anul 2019 o cantitate de 39,3 

mil. de bucăți ţigarete şi 1.036 kg. tutun, comparativ cu anul 2018, când au fost confiscate 45,4 mil. 

de bucăți ţigarete şi 609,7 kg. tutun. 
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Potrivit cercetării efectuate trimestrial de o renumită companie de consultanță în domeniu, comerțul 

ilegal cu țigarete s-a redus în septembrie 2019 la 10,5%, cu 3,2 p.p. mai puțin față de iulie 2019, fiind 

cel mai scăzut nivel înregistrat din anul 2010.  

În ceea ce priveşte media anuală a nivelului contrabandei, aceasta a fost de 13,9 % în anul 2019 

comparativ cu 16,3% în anul 2018. 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate operațiuni vamale comune în colaborare cu autorități de 

aplicare a legii din România și/sau cu organizații internaționale (Oficiul European de Luptă 

Antifraudă, Organizația Mondială a Vămilor, EUROPOL, INTERPOL, alte administrații vamale), care 

au vizat diverse domenii: trafic ilicit cu țigarete și produse din tutun, documente falsificate, 

autoturisme furate, contrabandă cu bunuri ilegale și infracțiuni de mediu, trafic ilegal de produse de 

protecţie a plantelor, bunuri contrafăcute, arme și muniții, trimiteri poștale și curierat rapid care 

prezintă risc de declarare eronată a valorii, etc. 

Activitatea de informații fiscale 

În ceea ce privește cooperarea administrativă pe linie de impozite directe, a fost gestionat schimbul 

internațional de informaţii desfăşurat în baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă 

în domeniul fiscal, precum şi în baza convenţiilor de evitare a dublei impuneri la care România este 

parte. Pentru anul 2019 au fost primite 272 de solicitări de informații la cerere și 3 informări spontane 

din partea administrațiilor fiscale străine și au fost transmise în afara țării 123 de solicitări de 

informații la cerere.  
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În ceea ce privește cooperarea administrativă pe linie de TVA cu statele membre, s-a asigurat 

coordonarea unui număr de 6 controale (dintre care 2 iniţiate de ANAF) desfăşurate în vederea 

combaterii fraudei în domeniul tranzacţiilor intracomunitare cu autovehicule, electronice, telefoane 

mobile, produselor de larg consum, produse petroliere. 

 Două dintre controale privesc impozitarea salariilor muncitorilor detaşaţi în alt stat membru şi, 

respectiv, preţurile de transfer.  

În contextul deţinerii de către ANAF a Preşedinţiei grupului Eurofisc şi a coordonării grupului de lucru 

2 – “Frauda intracomunitară cu autovehicule, avioane şi ambarcaţiuni”, au fost organizate în 

România întâlnirile plenare anuale ale celor două structuri. Prin participarea la acţiunile grupului 

Eurofisc, reprezentanţii ANAF s-au implicat în elaborarea de documente de bune practici pentru 

controalele multilaterale, precum şi în implementarea unor proiecte IT, cum ar fi cele referitoare la 

schimbul de informaţii şi analiza datelor. 

În anul 2019, România şi-a continuat mandatul de patru ani ca membru cu drepturi depline a 

Grupului Peer-Review de la nivelul OECD, furnizând în acelasi timp experti din cadrul ANAF pentru 

evaluarea jurisdictiilor fiscale Liban și Grecia. 

ANAF a reprezentat România ca membră la lucrările trimestriale ale AEOI Working Group, unde s-au 

dezvoltat teme de relevanţă pentru jurisdicţiile participante.  

Începând cu anul 2019, funcţionari din cadrul ANAF sunt cooptati la nivelul Forumului Global în 

vederea participării la nivelul grupului de experti Working Party 10, unde se urmăreste interpretarea 

si propunerea de modificări ale actualelor standarde, dezvoltarea de ghiduri si materiale pentru 

aplicarea dispozitiilor privind schimbul de informatii. 
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Pentru îndeplinirea obiectivelor ANAF, în domeniul informaţiilor fiscale au fost derulate activităţi care 

vizează implementarea procesului de management al riscurilor fiscale la nivelul Agenţiei. 

A fost extinsă utilizarea sistemului informatic PatrimVen prin punerea la dispoziția autorităților și 

instituțiilor publice inclusiv celor de interes public din administrația publică centrală și locală a 

serviciilor pentru realizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor 

administrative aplicabile cetățenilor, parte a Strategiei României pentru consolidarea administrației 

publice 2014 - 2020. 

Pe parcursul anului 2019 au fost finalizate și încheiate un număr de 5 protocoale cu instituții 

financiare nebancare precum și 5 protocoale de colaborare cu instituții publice, în vederea 

schimbului de informaţii în scopul îndeplinirii funcţiilor şi a atribuţiilor specifice fiecărei instituţii. 
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Asigurarea unui dialog eficient cu contribuabilii  

Începând din luna octombrie 2019 ANAF a dezvoltat un Mecanism consultativ cu scopul 

îmbunătățirii colaborării cu contribuabilii, prin creșterea gradului de contact, în vederea 

responsabilizării și conștientizării acestora cu privire la măsurile întreprinse pentru modernizarea 

administrației fiscale, precum și creșterii nivelului de participare și angrenare voluntară a 

contribuabililor și a reprezentanților acestora. În cadrul Mecanismului consultativ s-au constituit două 

grupuri de lucru, respectiv un Consiliu Consultativ și un Panel Tehnic Consultativ, având în 

componență pe lângă reprezentanți ai MFP/ANAF și reprezentanți din mediul de afaceri și academic.  

În ultimul trimestru al anului 2019 au avut loc 5 reuniuni de lucru, respectiv 2 reuniuni ale Consiliului 

Consultativ, 2 reuniuni ale Panelului Tehnic Consultativ și o întâlnire a Grupului de lucru Tax Gap, în 

care au fost discutate subiecte privind: rambursarea TVA, simplificarea declarațiilor fiscale/ a 

evidenței analitice pe plătitori, diseminarea principalelor constatări ale actelor de control, pregătirea 

profesională a corpului inspectorilor fiscali, decalajul fiscal.  

Ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul celor 5 

ședințe de lucru, a fost realizat un inventar ce 

conține un număr de 70 de propuneri formulate de 

către reprezentanții mediului privat și academic în 

vederea îmbunătățirii serviciilor oferite de ANAF. 
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Creşterea calităţii serviciilor destinate contribuabililor 

În vederea creşterii calităţii serviciilor destinate contribuabililor, în cadrul secțiunii Asistență 

contribuabili de pe pagina de internet a ANAF, au fost publicate materiale informative precum: 

„Broşura privind obligaţiile de plată datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea 

incorectă a obligaţiilor fiscale”, „Broşura privind compensarea obligaţiilor fiscale”, prezentare privind 

Declarația unică, „Broșura privind procedura de mediere”, „Ghidul asociațiilor, fundațiilor și 

federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial” şi “Ghidul de completare a cererii 

privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din 

pensii”. De asemenea, a fost actualizat “Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice”, acesta 

fiind publicat pe website-ul Agenției în secţiunea Asistenţă contribuabili și în versiunea în limba 

engleză. 
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Tot pentru a veni în sprijinul contribuabililor, a fost elaborată o scrisoare privind eșalonarea la plată, 

ce a fost transmisă prin intermediul serviciului SPV, contribuabililor care figurează în evidențele 

fiscale cu obligații de plată restante ce depășesc cuantumul sumelor prevăzute în Codul de 

procedură fiscală, respectiv 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor 

juridice. 

În anul 2019 organele fiscale teritoriale au organizat 1.523 de întâlniri la care au luat parte 25.540 de 

contribuabili.  

Dintre acestea, un număr de 191 de întâlniri au fost organizate împreună cu CECCAR la care au 

participat reprezentanţi ai diferitelor categorii de contribuabili şi în cadrul cărora s-au dezbătut 

diverse teme în domeniul fiscal. Un număr de 83 de întâlniri au fost organizate în colaborare cu alte 

instituţii şi organisme profesionale. 

Volumul total al asistenţei telefonice prin intermediul serviciului Call-center, în anul 2019, s-a 

concretizat în 402.052 răspunsuri la apelurile telefonice, din care 82.895 răspunsuri la apeluri la 

nivelul aparatului central și 319.157 răspunsuri la apeluri, la nivelul structurilor teritoriale, din care 

156.771 apeluri telefonice prin Call Center-ul teritorial şi 162.386 apeluri telefonice prin intermediul 

altor numere de telefon. 

În cursul anului 2019 s-au derulat pe pagina de Facebook a Agenţiei numeroase sesiuni de asistenţă 

având ca temă aparatele de marcat electronice fiscale care au avut  impact asupra unui număr de 

45.047 de persoane. 
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Dezvoltarea funcţionalităţilor Spaţiului Privat Virtual şi mediatizarea serviciului 

În luna august 2019 au fost transmise prin intermediul serviciului SPV scrisori de informare 

operatorilor economici care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale dotate cu 

jurnal electronic, cu scopul de a stimula dotarea cu astfel de aparate precum şi/sau în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor declarative. 

Totodată, au fost întreprinse atât campanii de informare cât și operațiuni de impulsionare a 

operatorilor economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin continuarea 

controalelor inopinate pe această linie, în zone și domenii cu risc ridicat de neconformare. 

De asemenea în vederea încurajării declarării electronice, ANAF a susţinut sesiuni de îndrumare şi 

asistenţă a contribuabililor pe pagina de Facebook, ce au vizat înregistrarea în SPV, respectiv 

depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță.  

Utilizatorii serviciului SPV au fost înștiințați cu privire la termenul și modalităţile de depunere a 

formularului ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice”. 

De asemenea au fost publicate în SPV, 42 de Buletine informative Fiscale ce cuprind actele 

normative cu incidenţă în materie fiscală, prin care sunt puse la dispoziţia contribuabililor, informaţii 

cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în ceea ce privește îndeplinirea obligaţiilor fiscale. 
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Activitatea de soluţionare a contestaţiilor 

În curs de soluționare 

2019 
la 31 dec. 

2018 

Soluționate 

 2019 

2.246 
dosare 

contestații 

4.152 
capete de 

cerere 

2,6  

mld. lei 
suma totală 

contestată  

5.965 
dosare 

contestații 

10.977 
capete de 

cerere 

7,9 

mld. lei 
suma totală 

contestată  

7.070 
dosare 

contestații 

12.919 
capete de 

cerere 

9,3  

mld. lei 
suma totală 

contestată  

 2018 

9.050 

dosare 

contestații 

15.506 

capete de 

cerere 

8,0  

mld. lei 

suma totală 

contestată  

Rămase spre 

soluționare la 

31.12.2019 

1.062 

dosare 

contestații 

2.092  

capete de 

cerere 

0,8     

mld. lei 

suma totală 

contestată  

- admitere 

- respingere 

- desfiinţare 

- alte soluţii 

Soluţii emise,  

% din total sume 

 2019 

71,2% 
9,3%  

2,3%  

17,2%   

 2018 59,8% 

8,7%  

0,9%  

30,6%   

Din comparaţia prezentată, reiese că procentul soluţiilor de respingere a 

contestaţiilor a crescut cu 11,4%, 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 

2019 2018 

% sume pentru care s-au 

pronunţat soluţii de 

admitere şi desfiinţare 

761,5 
mil. lei 

2.050 

13,8% 

 2019 

1.080,8 
mil. lei 

1.715 

11,3% 

1.337  
decizii definitive 

pronunțate de 

instanțele 

judecătorești 

1.357 
cauze  

2.013,6 

mil. lei  
suma totală 

contestată 

din care: 

 

841 

 cauze în care suma a 

fost corect stabilită în 

sarcina contribuabililor 

pentru: 

 

1.573,2 

mil. lei 

461 

 cauze în care a fost 

dat câștig de cauză 

contribuabililor 

427,4 

mil. lei 

O creștere a soluțiilor emise pe fondul cauzei, respectiv 82,8% în anul 2019, comparativ cu 69,4% în 

anul 2018 și o scădere a soluţiilor procedurale, presupun  atât o creştere a calităţii actelor 

administrativ fiscale emise de organele fiscale din cadrul ANAF cât şi a calităţii contestaţiilor 

formulate de contribuabili (sunt motivate, sunt depuse în termen, de către o persoană cu calitate 

procesuală). 

55 

 cazuri pentru care s-

au pronunțat alte 

soluții 
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Activitatea de dezvoltare proiecte cu finanțare externă  

Proiecte finanțate prin programul operațional capacitate administrativă (2014-2020) 

La începutul anului 2019 a demarat implementarea proiectului ”Consolidarea capacității Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală de a susține inițiativele de modernizare„  cod SIPOCA 604 al cărui 

obiectiv general  îl reprezintă consolidarea capacității ANAF de a susține inițiativele de modernizare, 

prin introducerea de servicii publice electronice ce optimizează procesele decizionale orientate către 

mediul de afaceri, inclusiv prin implementarea unui fișier standard internațional de audit pentru toți 

operatorii economici. Contractul  de finanțare a fost semnat la data de 14.12.2018 și are ca obiective 

specifice: 

1. Analiza activităților ANAF, precum si însușirea bunelor practici în materie de administrare fiscală; 

2. Implementarea Fisierului Standard de Audit (SAF-T) reprezentând o structură standardizată a 

informațiilor relevante pentru controalele fiscale în vederea reducerii costului conformării pentru 

societăți; 

3. Formularea de propuneri de amendare a legislației primare și secundare privind obligația 

contribuabilului de a depune Fisierul Standard de Audit; 

4. Îmbunătățirea cunostințelor și abilităților personalului din cadrul ANAF privind utilizarea aplicației 

informatice si a metodologiei specifice. 
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Pentru extinderea si îmbunătățirea tehnicilor de control electronic și implementarea "standard 

audit file for tax" (SAF-T), în cursul lunii noiembrie a fost lansată licitația pentru sistemul informatic 

SAF-T, un tip de fișier utilizat de administrațiile fiscale moderne pentru raportarea de către firme a 

datelor financiare/contabile. Astfel, în paralel cu dezvoltarea sistemului informatic  cu sprijinul 

consultanților din cadrul proiectului se vor elabora și propunerile de modificare a legislației existente 

în vederea implementării sistemului SAF-T. 

Termenul de finalizare a acțiunilor aferente implementării proiectului este estimat a fi 14 iunie 2021, 

conform Calendarului de activitate al proiectului. 
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În anul 2019 ANAF a demarat proiectul “Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a tranzacțiilor 

intracomunitare” SIPOCA 702, al cărui  obiectiv general îl reprezintă consolidarea capacității ANAF 

de optimizare a proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, prin dezvoltarea 

și introducerea unui sistem informatic de monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare. Contractul  de 

finanțare a fost semnat la data de 11 octombrie 2019 și are ca obiective specifice: 

1. Reducerea poverii administrative şi a birocraţiei pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin 

elaborarea unei proceduri îmbunătăţite şi simplificate de monitorizare a tranzacţiilor 

intracomunitare de bunuri; 

2. Consolidarea capacităţii administrative în domeniul controlului tranzacţiilor intracomunitare de 

bunuri şi eficientizarea analizei de risc prin implementarea sistemului informatic de monitorizare; 

3. Creşterea capacităţii administrative de control a Agenţiei în domeniul antifraudei fiscale prin 

gestionarea uniformă şi controlul eficient al documentelor privind tranzacţiile intracomunitare de 

bunuri; 

4. Eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale în domeniul comerţului 

intracomunitar ca urmare a încărcării şi gestionării electronice prin aplicaţia informatică a 

informaţiilor primite de la operatorii economici; 

5. Creşterea gradului de conştientizare a mediului de afaceri şi a nivelului conformării voluntare prin 

derularea campaniei de informare şi promovare a procedurii simplificate şi a sistemului informatic 

aferent. 
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Proiecte finanțate prin Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) 

În cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) al Comisiei Europene, care are ca 

scop sprijinirea autorităţilor naţionale ale statelor membre pentru măsurile ce vizează reformarea 

instituţiilor, a guvernanţei, a administraţiei şi a sectorului economic şi social: 

1. ANAF a continuat implementarea proiectului care vizează îmbunătăţirea activităţii de administrare 

a marilor contribuabili, ca premiză pentru eficientizarea procesului de colectare a veniturilor. 

Printre activitatile principale s-au numărat dobândirea de experiență în domeniul administrării marilor 

contribuabili prin schimb de experiență cu alte administrații fiscale (vizite de studiu), asistență tehnică 

pentru optimizarea procedurilor și proceselor de control, respectiv suport tehnic pentru dezvoltarea 

de manuale de control pe industrii (inclusiv training), tehnic specializat în tehnicile de audit precum și  

training avansat în domeniul preturilor de transfer. Proiectul s-a încheiat cu organizarea unei 

conferințe de închidere a proiectului la care au participat specialisti din cadrul administratiei din 

Austria, experți din cadrul Direcției Generale Sprijin pentru Reforme Structurale de la nivelul Comisiei 

Europen precum și experți din cadrul ANAF direct interesati de activitatea Directiei Generale a 

Marilor Contribuabili. 

2. Referitor la proiectul privind îmbunătățirea comertului electronic printre activitățile principale s-au 

numărat schimbul de experiență cu alte administrații fiscale (vizite de studiu); suport tehnic pentru 

dezvoltarea unei metodologii și proceduri pentru monitorizarea tranzacțiilor din cadrul comerțului 

electronic; asistență tehnică pentru elaborarea de specificații tehnice și funcționale pentru o viitoare 

aplicație informatică. 
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3. Alte două proiecte au fost aprobate spre finanţare, respectiv: "Creșterea capacității de 

management strategic în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală" și "Dezvoltarea 

instrumentelor pentru creșterea conformării fiscale". 

Proiecte finanțate prin Programul Hercule III 

Pentru demersuri dedicate luptei împotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale, cu finanţare 

prin Programul Hercule III 2014 – 2020, ANAF a finalizat proiectul care a permis dotarea cu 

echipamente a echipei mobile din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor 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. 

Proiecte finanțate din programul de cooperare transfrontalieră 

În cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 – 2020, la data de 29 

iunie 2019, ANAF a demarat implementarea, pentru o perioadă de 36 luni, a proiectului de 

infrastructură mare intitulat “Reabilitarea şi modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe graniţa 

România – Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa – Leuşeni, Sculeni – Sculeni şi Giurgiuleşti – 

Giurgiuleşti” - RMCO, al cărui obiectiv general îl reprezintă modernizarea a şase puncte de trecere a 

frontierei – române și moldovene – și îmbunătățirea condițiilor de efectuare a controlului vamal 

conform cerințelor internaționale.  

Rezultatele prioritare așteptate sunt: (i) creșterea eficienței poliției, a poliției de frontieră și a 

serviciilor vamale în combaterea criminalității transfrontaliere; (ii) creșterea nivelului  încrederii 

cetățenilor în aceste structuri. 
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Rezultatele principale așteptate ale proiectului sunt: a) puncte de trecere a frontierei dotate cu 

echipament specializat de control vamal și sisteme de monitorizare și supraveghere; b) clădiri ale 

punctelor de trecere a frontierei reabilitate și dotate cu facilități necesare; c) rețea de infrastructură 

rutieră și de control a punctelor de trecere a frontierei, modernizată și extinsă. 

Activitatea de cooperare internațională  

ANAF a adus o contribuție semnificativă, în domeniul său de competență, la procesul de 

gestionare a exercitării Președinției la Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru al 

anului 2019. 

Astfel, la nivelul Agentiei s-au întreprins o serie de demersuri absolut necesare unei activitati de o 

asemenea complexitate: 

• nominalizarea și pregătirea preprezentanților Agenției implicați în pregătirea și exercitarea 

Președinției României la Consiliul U.E.; 

• documentarea și formularea mandatelor Agenţiei, pe probleme fiscale și vamale, în vederea 

transmiterii unui răspuns coordonat și cuprinzător la solicitările Reprezentanței Permanente a 

României pe lângă Uniunea Europeană (RPROUE); 

• identificarea, elaborarea de fișe de dosar nou propuse și actualizarea listei dosarelor legislative și a 

calendarului reuniunilor grupurilor de lucru de la nivelul Consiliului U.E.; 

• asigurarea participării la reuniunile Comitetului de coordonare a activităților în cadrul M.F.P. cu 

privire la pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul U.E; 
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• participarea la ședințele grupurilor de lucru de la nivelul Consiliului UE, alături de atașații pe 

probleme fiscale și vamale din cadrul RPROUE la Bruxelles, a specialiștilor nominalizați, 

asigurându-se astfel coordonarea lucrărilor acestor grupuri de lucru  pe durata Președinției României 

și întărirea relațiilor de cooperare internațională. 

1. Astfel în cadrul lucrărilor Președinției României, pe palierul fiscal s-a urmărit înregistrarea unor 

progrese semnificative în ceea ce priveşte: 

- iniţiativele de modernizare a sistemului TVA;  

- stimularea de dezbateri constructive asupra bazei comune a impozitului pe profit și acordarea de 

prioritate lucrărilor asupra propunerilor Comisiei Europene privind impozitarea economiei digitale; 

- actualizarea Listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, adoptată în cadrul Consiliului 

Ecofin din luna martie 2019. 

2. Pe palierul vamal, a fost înregistrat un progres semnificativ pe cele două dosare din Cadrul 

Financiar Multianual (CFM):  

- Propunere  de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a 

Programului„Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal; 

 - Propunere  de Regulament privind stabilirea unui instrument de sprijin financiar pentru 

echipamentele de control vamal, ca parte a Fondului pentru Managementul Integrat al Frontierelor, 

negocierile urmând să fie reluate o dată cu constituirea noului PE. 
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Totodată a fost obținut Acord politic cu Parlamentul European (PE) privind Regulamentul  

Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) nr. 952/2013 (Codul 

vamal al Uniunii) pentru a prelungi utilizarea tranzitorie a altor mijloace decât tehnicile electronice de 

prelucrare a datelor prevăzute în Codul Vamal al Uniunii (articolul 278),interesul RO (și al altor SM) 

constând în prelungirea perioadei de tranziție pentru sistemele informatice naționale după anul 2020, 

evitându-se astfel un posibil infringement împotriva RO. 

În plus, s-a urmărit revizuirea Strategiei pentru cooperarea vamală îndomeniul aplicării legii și 

îmbunatățirea contributiei administratiilor vamale la asigurarea securitatii interne UE, prin 

intensificarea cooperării cu FRONTEX, EUROPOL, OLAF, CEPOL. 

3. În contextul efortului de organizare a circa 1.400 de reuniuni la Bruxelles, Strasbourg și 

Luxemburg și alte aproximativ 300 de evenimente în toată țara, ANAF a fost responsabilă de 

organizarea a două reuniuni informale: 

- Reuniunea la nivel înalt în domeniul vamal din perioada 15 - 17 mai 2019,București; 

- Reuniunea informală Grup de lucru Uniune Vamală în perioada 5 - 7 iunie 2019, Constanța. 

În afara activităților laborioase pe care le-a presupus exercitarea Președinției României la Consiliul 

UE în primul semestru al anului 2019, activitatea ANAF în domeniul relațiilor internaționale a 

presupus, de asemenea, si alte demersuri, dintre care cele mai importante au fost următoarele: 

1. Pregătirea și participarea reprezentanților ANAF la misiuni externe (peste 300 de misiuni)  în 

cadrul programelor Comisiei Europene: Programul Customs 2020 - program coordonat la nivelul 
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României de ANAF, Programul Fiscalis 2020 sau în cadrul unor evenimente derulate sub egida 

IOTA, OCDE, OMV (Organizația Mondială a Vămilor), CEF Slovenia (Centrul de Excelență în 

Finanțe), precum și la grupurile de lucru ale Consiliului UE și Comisiei Europene sau întâlniri 

bilaterale. 

2. Totodată, a fost asigurată o pregătire corespunzătoare a participării ANAF la reuniunile 

internaționale de nivel înalt, dintre care exemplificam: 

- Reuniunea conducătorilor administrațiilor fiscale din statele membre UE intitulată “TADEUS – Tax 

Administration European Union Summit”, din perioada 16-18 septembrie 2019, Finlanda (Helsinki) 

și reuniunile șefilor adjuncți ai administrațiilor fiscale din cadrul SM UE, din 23 mai 2019 și 21  

noiembrie 2019, Bruxelles (Belgia); 

- Cea de a XXIII-a Adunare Generală IOTA,  din perioada 02-04 iulie2019, Bruxelles (Belgia); 

- Reuniunea de primăvară și de toamnă a Grupului Băncii Mondiale şi FMI, în perioada 12-14 

aprilie 2019 și 17-20 octombrie, Washington DC (SUA); 

- Conferința la nivel înalt pentru țările JVI (Joint Vienna Institute) privind strategiile de venituri pe 

termen mediu, de la Viena, în perioada 28-30 octombrie 2019, la Academia Federală de Finanțe, 

organizată sub egida FAD, Ministerul Finanțelor din Austria și BM. 

3. Înregistrarea de progrese față de stadiul înregistrat în anul precedent în implementarea 

stadardelor minime aferente Planului BEPS, aflate sub responsabilitatea ANAF, în contextul 

aprobării participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting – BEPS) al OCDE, fiind finalizate revizuirile colegiale anuale (Peer Review 2). 
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4. Accederea României la FTA (Forumul privind Administrarea Fiscală).  

 5. Pregătirea participării conducerii ANAF la reuniunile FMI în baza Art. IV având ca ca temă 

discutarea unor aspecte tehnice care s-au referit, în principal, la măsurile luate de ANAF în vederea 

îmbunătățirii colectării, la rezultatele în ceea ce privește veniturile colectate la bugetul de stat, 

precum și eforturile recente de reformă împreună cu prioritățile în curs de desfășurare, precum si la 

reuniunile cu reprezentanții Comisiei Europene în contextul Semestrului European.  

6. Propunerea tematicii pentru două evenimente organizate de IOTA in 2019, și anume: prevenirea 

fraudei la TVA în sectorul automobilelor (atelier de tipul studiilor de caz) și organizarea structurilor de 

Call Centre (atelierul de lucru);   

7. Participarea la demersurile masive de completare a chestionarului comun IOTA - International 

Survey on Revenue Administration (ISORA) pe platforma electronică a FMI Revenue Administration 

Fiscal Information Tool (RAFIT) și validarea datelor cuprinse în Raportul final ISORA. 

Activitatea de formare profesională 

În anul 2019 ANAF a derulat un număr total de 182 instruiri pentru 3.632 persoane cu tematici 

diverse precum: fiscalitate, vamal, antifraudă, IT, management, inspecție fiscală, asistenţă 

contribuabili, dezvoltare personală, etc.   

Acţiuni necesare creşterii integrităţii personalului ANAF 

Politica de integritate pentru anul 2019 a avut ca principal obiectiv prevenirea faptelor de încălcare a 

eticii şi integrităţii, prin: 
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• evaluarea gradului de cunoastere de către angajaţii ANAF a legislaţiei privind măsurile preventive 

anticorupţie. Prin metoda e-learning, au  fost   aplicate   chestionare  de evaluare unui număr de 

3.221 de persoane, cu funcții publice de conducere și execuție.  

•  informarea şi instruirea personalului ANAF. 

Astfel, au fost desfăşurate 42 de activităţi de prevenire prin informare şi instruire, la care au participat 

1.421 de funcţionari publici cu funcţii publice de conducere şi de execuţie, din toate structurile ANAF. 

În anul 2019, la nivelul structurilor centrale şi descentralizate cu atribuţii de control intern, au fost 

întocmite 387 acte de control intern prin care au fost dispuse 907 măsuri (corective, de prevenire, 

etc) şi au fost estimate prejudicii în sumă totală de aprox. 5 mil. lei. 

Activitatea de comunicare și relații publice 

În anul 2019, structurile de comunicare ale ANAF au continuat să promoveze imaginea și valorile 

instituției, prin cele 1.912 informări transmise cu ajutorul mass-media centrală sau locală, prin cele 

534 răspunsuri formulate în scris. În ultimul trimestru al anului, structurile de comunicare au 

desfăşurat o amplă campanie de promovare a Spatiului Privat Virtual, comunicatele institutiei fiind 

replicate în aproape 300 de materiale de presă la nivel naţional.  În acest sens, toate administraţiile 

fiscale au rulat un clip video şi au împărţit flyere, contribuabililor.  

Totodată, au fost soluționate în termen 18.594 de petiții la nivelul întregii instituții (conform O.G. 

27/2002) și 2.954 de solicitări (primite în baza Legii nr. 544/2001). De asemenea, în anul 2019, prin 

TEL VERDE au fost primite, ascultate și repartizate spre soluționare 3.634 de apeluri telefonice. 
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În anul 2019 a fost continuată activitatea pentru proiectul “Educație fiscală în școli”, prin care se 

urmăreşte educarea viitorilor contribuabili prin explicarea în termeni simpli a sistemului de taxe şi 

transferuri de plăți, cu scopul creşterii gradului de conformare fiscală. La nivel național, prin acest 

proiect, au fost instruiți peste 5.000 de copii.  

Activitatea de audit public intern 

În anul 2019 au fost planificate 166 de misiuni de audit public intern. Principalele domenii spre care 

au fost orientate misiunile au fost funcțiile cu risc mare specifice activităţii Agenţiei. De asemenea, au 

fost planificate misiuni și în alte domenii, precum: bugetar, financiar-contabil, achiziții publice, IT, 

resurse umane, juridic și sistemul de prevenire a corupției. 

La nivelul ANAF, s-a urmărit implementarea unui număr aproximativ de 1.820 recomandări formulate 

prin rapoartele de audit public intern, în creștere cu 9,4% față de anul 2018.   

Astfel, misiunile de audit public intern realizate în anul 2019 au avut un impact pozitiv asupra ANAF, 

atât prin identificarea riscurilor manifestate în desfăşurarea activităţilor structurilor auditate, cât şi prin 

recomandările formulate în rapoartele de audit public intern. 

Activitatea de investiții și achiziții publice 

Pe parcursul anului 2019, în domeniul investițiilor au fost finalizate două obiective de investiții și 

anume: extinderea sediului Direcției generale regionale a finanțelor publice Cluj Napoca și 

modernizarea Biroului vamal de frontieră Racovăț, județul Botoșani. 
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În ceea ce privește activitatea de achiziții publice, inclusiv cea de achiziții directe, au fost inițiate un 

număr de 15 proceduri de achiziție publică vizând bunuri și servicii atât pentru activitățile curente cât 

și pentru creșterea performanței administrației fiscale, inclusiv pentru două proiecte importante în 

modernizarea organizației, respectiv: 

•  "Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a susţine iniţiativele de 

modernizare", cod SIPOCA 604/cod MySMIS 127575 

•  ”Creşterea rolului echipelor mobile în prevenierea şi combaterea contrabandei şi a fraudei 

vamale în vederea protejării intereselor economice naţionale şi comunitare”, finanţat de CE în 

cadrul Programului Hercule III”. 

De asemenea, au fost încheiate și finalizate contracte de achiziție publică cu impact major în 

activitățile administrației fiscale și vamale, planificate pentru realizare în exerciţiul bugetar aferent 

anului 2019, inclusiv din categoria investiţiilor prevăzute în Lista de investiţii pentru ANAF – Aparat 

propriu pe anul 2019 (contractele având ca obiect ”Sisteme portabile de scanare cu raze X”, 

”Videoendoscoape mobile portabile cu ecran detaşabil”, ”Echipamente pentru Laboratorul Vamal 

Central”, ”Autovehicule pentru transport echipe canine”). 

Totodată, au fost inițiate și finalizate un număr de 325 de achiziţii directe, dintre care 78 de contracte 

încheiate cu operatorii economici, 243 comenzi adresate operatorilor economici, fiind încheiate un 

număr de 33 de contracte cu valoare de peste 5.000 Euro. 
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Realizarea veniturilor bugetare în anul 2019 în structură, pe bugete și pe principalele impozite  

și taxe, comparativ cu anul 2018  

Denumire buget Realizări Indici 

realizări 

Ponderea în PIB 

2018 

mil. lei 
2019 

mil. lei 

2019/2018 

% 

2018 

% 

2019 

% 

TOTAL VENITURI REALIZATE DE ANAF 

(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv venituri din 

subvenţie) 

244.832,5 271.639,4 110,9% 25,9% 26,1% 

Bugetul de stat 
152.681,6 168.813,5 110,6% 16,2% 16,2% 

- Impozit pe profit 
15.617,9 17.687,8 113,3% 1,7% 1,7% 

- Impozit pe venit 
22.576,4 23.115,8 102,4% 2,4% 2,2% 

- TVA 
59.609,0 65.420,6 109,7% 6,3% 6,3% 

- Accize (inclusiv taxa pe viciu) 
28.407,6 31.463,3 110,8% 3,0% 3,0% 

- Taxe vamale 
1.050,1 1.159,9 110,5% 0,1% 0,1% 

- Alte venituri 
25.420,5 29.966,1 117,9% 2,7% 2,9% 

Cont 47.01, sume încasate în cont unic în curs 

de distribuire  

-578,7 -3,8       

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări de 

sănătate (exclusiv venituri din subvenţie, 

exclusiv taxa clawback) 

30.834,9 32.314,0 104,8% 3,3% 3,1% 

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv 

veniturile din subvenție, inclusiv ct 55.02 /55.01 

sume în curs de distribuire) 

59.071,5 68.144,8 115,4% 6,3% 6,6% 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv 

veniturile din subvenţie) 

2.244,5 2.367,0 105,5% 0,2% 0,2% 
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Gradul de conformare voluntară (%) 

Denumire indicator 2018  2019 

Gradul de conformare voluntară la declarare 94,4 94,7 

Gradul de conformare voluntară la plată (valoric) 86,4 86,6 

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric) inclusiv plăţi parţiale (%) 

Structură 

2018  2019  

Sume încasate în 

termen aferente 

sumelor declarate 

(inclusiv plăţi 

anticipate şi 

autocompensările 

din TVA, plăţi 

parţiale) 

(mil. lei) 

Sume declarate 

de plată conform 

D100, D101, D112, 

D103, D300, D710 

(mil. lei) 

Grad de 

realizare 

(%) 

Sume încasate în 

termen aferente 

sumelor 

declarate 

(inclusiv plăţi 

anticipate şi 

autocompensăril

e din TVA, plăţi 

parţiale) 

(mil. lei) 

Sume declarate 

de plată conform 

D100, D101, 

D112, D103, 

D300, D710 

(mil. lei) 

Grad de 

realizare 

(%) 

DGAMC 101.234,9 110.594,7 91,5 113.199,1 123.570,0 91,6 

DGRFP București 
40.522,4 48.263,0 84,0 46.282,8 55.309,3 83,7 

DGRFP Timișoara 
8.890,6 10.832,9 82,1 10.028,8 12.136,5 82,6 

DGRFP Galați 
9.655,8 11.783,5 81,9 10.898,4 13.272,4 82,1 

DGRFP Ploiești 10.707,8 13.109,5 81,7 12.383,1 15.063,3 82,2 

DGRFP Iasi 10.384,3 12.700,3 81,8 11.699,8 14.237,5 82,2 

DGRFP Brasov 12.231,2 15.010,8 81,5 13.631,4 16.615,0 82,0 

DGRFP Craiova 6.216,5 7.729,1 80,4 7.080,5 8.735,3 81,1 

DGRFP Cluj-Napoca 
13.564,0 16.852,6 80,5 15.308,8 18.955,3 80,8 

ANAF 213.407,7 246.876,5 86,4 240.512,7 277.894,6 86,6 
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Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite şi de 

contribuabili (%) 

Structură 

2018 2019  

Declaraţii depuse 

în termen, 

confom vectorului 

fiscal + declaraţii 

depuse în afara 

vectorului 

(nr.) 

Declaraţii aşteptate 

conform vectorului 

fiscal + declaraţii 

depuse în afara 

vectorului  

(nr.) 

Grad de 

realizare 

(%) 

Declaraţii depuse în 

termen, confom 

vectorului fiscal + 

declaraţii depuse în 

afara vectorului 

(nr.) 

Declaraţii 

aşteptate conform 

vectorului fiscal + 

declaraţii depuse 

în afara vectorului  

(nr.) 

Grad de realizare 

(%) 

DGAMC 
 

164.545 

 

165.736 

 

99,3 

 

149.758 

 

150.777 

 

99,3 

DGRFP București 
 

7.295.432 

 

7.758.000 

 

94,0 

 

6.735.590 

 

7.146.050 

 

94,3 

DGRFP Timișoara 
 

2.955.026 

 

3.149.440 

 

93,8 

 

2.741.778 

 

2.911.179 

 

94,2 

DGRFP Galați 
 

3.699.899 

 

3.870.725 

 

95,6 

 

3.388.414 

 

3.526.609 

 

96,1 

DGRFP Ploiești 
 

3.678.307 

 

3.889.998 

 

94,6 

 

3.444.370 

 

3.635.781 

 

94,7 

DGRFP Iasi 
 

3.627.288 

 

3.885.315 

 

93,4 

 

3.410.358 

 

3.639.909 

 

93,7 

DGRFP Brasov 
 

3.877.018 

 

4.071.845 

 

95,2 

 

3.630.646 

 

3.806.556 

 

95,4 

DGRFP Craiova 
 

2.431.580 

 

2.578.936 

 

94,3 

 

2.265.592 

 

2.393.602 

 

94,7 

DGRFP Cluj-Napoca 
 

4.902.429 

 

5.183.581 

 

94,6 

 

4.585.021 

 

4.844.597 

 

94,6 

ANAF 
 

32.631.524 

 

34.553.576 

 

94,4 

 

30.351.527 

 

32.055.060 

 

94,7 
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Gradul de depunere electronică a declaraţiilor fiscale 

Denumire indicator 2018 2019 

 Grad de realizare % 95,2 97,1 

Denumire indicator 2018 2019 

 

Lei cheltuiţi la un milion venituri bugetare (nete) 10.276,1 10.062,6 

Cheltuieli cu personalul la un milion lei venituri bugetare (nete) - lei - 9.684,4  9.511,5 

Costul colectării 

Încasări pe modalităţi de executare silită 

 

Modalităţi de executare silită 

 

  Creanţe fiscale încasate 

 

Ritm 

2018 2019 2019/2018 

 

Încasări din popriri asupra conturilor bancare                                                                

 

3.458,6 

 

3.455,7 

 

99,9 

   Popriri pe venituri (la terţ) 296,6 267,2 90,1 

   Sechestre bunuri mobile 8,9 9,2 103,4 

   Indisponibilizări bunuri imobile 27,3 25,7 94,5 

   Încasări din plăţi după comunicarea somaţiei 6.826,6 8.575,8 125,6 

  Total 10.617,9 12.333,7 116,2 
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LEGISLAȚIE 

În domeniul impozitului pe venitul persoanelor fizice 

OPANAF nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor  205 "Declaraţie 

informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari 

de venit" și 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe 

beneficiari de venit nerezidenți”;   

OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 

gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 

datorate de persoanele fizice"; 

OPANAF nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal 

central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor 

nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru 

acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual 

datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii 

sociale, acreditaţi  cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a 

modelului şi conţinutul unor formulare. 

OPANAF nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 ”Declaraţie 

anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului 

transparenţei fiscale”; 

OPANAF nr. 1.886/2019 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 49/2019 pentru 

aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 

"Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 

fizice", cu modificările ulterioare; 
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OPANAF nr. 2.862/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului 

anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. 

În domeniul administrării impozitelor și taxelor cu stabilire prin autoimpunere sau 

reținere la sursă 

OPANAF nr. 426/2019 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi 

taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă; 

OPANAF nr.  819/219 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului 

entităţilor/unităţilor de cult pentru care  se acordă deduceri fiscale , precum şi a modelului şi 

conţinutului unor formulare. 

OPANAF nr. 1.086/2019 pentru modificarea OPANAF nr. 819/2019 pentru aprobarea 

Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă 

deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare; 

OPANAF nr. 2.085/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 109 

„Declarație privind taxa pe active financiare nete”.  

În domeniul administrării Taxei pe Valoarea Adăugată 

OPANAF nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru 

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează 

trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de 

bunuri taxabilă în România, precum și modelul și conținutul unor formulare; 
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OPANAF nr. 1.783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de 

completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 

278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal";  

OPANAF nr. 1.888/2019 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 631/2016 pentru 

aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în 

scopuri de taxă pe valoarea adăugată; 

OPANAF nr. 2.227/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont 

de taxă pe valoarea adăugată”; 

OPANAF nr. 167/2019 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 2.856/2017 privind 

stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în 

scopuri de TVA, pentru aprobarea procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele 

impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și 

alin. (12) lit.e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea procedurii de 

înregistrare , la cerere, în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea procedurii de anulare, din oficiu a 

înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal potrivit art. 316 

alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

În domeniul gestionării registrului contribuabililor şi a contribuabililor nerezidenţi 

OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, 

precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de 

locaţiune”; 
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În domeniul administrării contribuțiilor sociale 

OPANAF nr. 1.437/2019, pentru modificarea OPANAF nr. 49/2019  pentru aprobarea 

modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație 

unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice"; 

OPANAF nr. 2.547/2019, pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei 

de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele 

fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. 

În domeniul colectării creanțelor bugetare 

OPANAF nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea 

de dare în plată; 

OPANAF nr. 333/2019 privind abrogarea OPANAF nr. 1.126/2008 pentru aprobarea 

Instrucțiunilor privind soluționarea cererilor debitorilor care solicită suspendarea executarii silite 

prin poprire a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală; 

OPANAF nr. 451/2019 privind completarea 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. 452/2019 pentru completarea Anexei la OPANAF nr. 1.612/2018 pentru 

aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic; 

OPANAF nr. 509/2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor 

debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, 

aprobată prin OPANAF nr. 558/2016; 
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OPANAF nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte 

administrative si de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o 

anumită limită şi pentru modificarea OPANAF nr. 3.834/2015 pentru aprobarea Procedurii 

privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare; 

OPANAF nr. 942/2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare 

datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei; 

OPANAF nr. 1.369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru 

depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice 

privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru 

plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică; 

OPANAF nr. 1.699/2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui ANAF privind 

aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale; 

OPANAF nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor 

pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare; 

OPANAF nr. 1.960/2019 pentru modificarea şi completarea Anexei 1 ”Conţinutul cererii de 

acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia” şi a Anexei 2 

”Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central”, aprobate 

prin OPANAF nr. 90/2016; 

OPANAF nr. 2.153/2019 privind aprobarea înfiinţării organului de executare silită pentru 

îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive; 
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OPANAF nr. 2.098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor 

acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante 

sub o anumită limită, aprobată prin OPANAF nr. 727/2019; 

OPANAF nr. 2.201/2019 privind modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscale nr. 3607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a 

numărului de evidenţă a plăţii; 

OPANAF nr. 2.288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul 

asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare; 

Ordinul comun al ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale și al preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 496/4938/2019 pentru aprobarea Procedurii de 

compensare potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind 

aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor 

hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului 

apicol"; 

OPANAF nr.  3.008/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a 

certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi 

conţinutului acestora. 

OPANAF nr. 857/2019 privind modificarea OPANAF nr. 4.156/2017 pentru aprobarea 

informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice 

fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi 

procedura de înregistrare a acestora.  
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În domeniul vamal 

OPANAF nr. 508/28.02.2019 pentru modificarea OPANAF nr. 3236/2018 pentru aprobarea 

Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau 

en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi 

biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.  

În domeniul  utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale 

OPANAF nr.  857 privind modificarea OPANAF nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor 

conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în 

judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de 

înregistrare a acestora, pentru completarea cadrului normativ aplicabil domeniului specific.  
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