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ANEXE

1

COLECTAREA VENITURILOR
BUGETARE

În anul 2018, efortul ANAF de colectare a

înregistrând o creştere nominală de 15,2%

veniturilor

(32.286,01 mil. lei) peste nivelul încasărilor

bugetare

s-a

concretizat

în

încasarea sumei de 244.832,5 mil. lei,

din anul 2017 (212.546,5 mil. lei).

Total venituri bugetare
realizate de ANAF, pe bugete

Venituri atrase la Bugetul
de stat, pe tipuri de taxe
1%

24%

244.832,5
mil. lei

11%

62%

24%

62%

- Buget de stat

151.358,5
mil. lei
11%
9%

13%

6%
1%

- TVA

- Impozit pe venit

- Buget de stat

- accize

- impozit pe profit

- Buget asigurări sociale de stat

- Alte venituri

- taxe vamale

- Buget Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
- Buget asigurări pentru șomaj
NOTA: 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 au fost de

crescut de la 1.450 lei la 1.900 lei, iar cota

151.358,5 mil. lei, cu 10.575,1 mil. lei mai

de impozitare s-a diminuat de la 16% la

mari față de anul 2017 (140.783,4 mil. lei).

10%, fapt reflectat în încasările bugetare

Contribuţia cea mai importantă la formarea

începând cu luna februarie a anului 2018.

veniturilor bugetului de stat o reprezintă
TVA, cu o pondere de 39,4%, urmată de
accize (17,9%) şi de impozitul pe venit
(14,9%).

Încasările din impozitul pe profit au fost de
15.617,9 mil. lei, cu 6,3% mai mari față de
încasările din anul trecut (+926,6 mil. lei).
În anul 2018, la bugetul asigurărilor sociale

Încasările din TVA au fost de 59.609 mil. lei,
cu 11,3% mai mari decât încasările din anul
trecut (+6.065,3 mil. lei).

de stat, veniturile au fost de 59.071,6 mil. lei,
în creştere cu 32,9% comparativ cu anul
2017 (44.432,4 mil. lei).

Încasările din accize au fost de 27.084,5 mil.
lei, cu 7,6% mai mari decât încasările din

Veniturile bugetului Fondului naţional unic
de asigurări de sănătate au fost de 30.834,9

anul 2017 (+1.917,3 mil. lei).

mil. lei, înregistrând o creştere cu 29,6% faţă

Încasările din impozitul pe venit au fost de

de anul 2017 (23.790,2 mil. lei).

22.576,4 mil. lei, cu 24,6% mai mici față de
încasările din anul trecut (-7.353,9 mil. lei).
Această

scădere

este

explicabilă

în

condițiile în care începând cu 1 ianuarie

Veniturile
şomaj

au

bugetului
fost

de

asigurărilor
2.244,5

pentru
mil.

lei,

înregistrând o creştere cu 1,3% faţă de anul
2017 (2.216,7 mil. lei).

2018, nivelul salariului minim pe economie a
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La

finele

anului

2018

arieratele

reprezentând 62,6% din totalul arieratelor

recuperabile la bugetele pe care ANAF le

recuperabile,

administrează, au fost în sumă totală de

reprezentând-o

16.199,1 mil. lei.

recuperabile la bugetul de stat (58,7%).

Comparativ cu anul precedent, arieratele

Comparativ cu anul 2017 aceste încasări au

recuperabile au înregistrat o scădere cu

fost mai mari cu 6,1%, respectiv cu suma de

1.118,4 mil. lei, respectiv 6,5%, la bugetul

2.041 mil. lei.

de stat înregistrându-se cea mai mare

Activitatea de executare silită cazuri

diminuare de arierate ( 1.713,5 mil.lei).
Din

cuantumul

total

al

arieratelor

recuperabile aferente anului 2018, 83,5%
reprezentau arieratele înregistrate de către

ponderea

cea

încasările

mai

din

mare

arieratele

speciale
Activitatea

de

executare

silită

cazuri

speciale se desfășoară pe două direcții, și
anume: Direcția Operativă de Executare

persoanele juridice.

Silită și Direcția Operativă de Valorificare

Raportat la Produsul Intern Brut, ponderea

Bunuri Confiscate.

arieratelor rămase de recuperat la bugetele
administrate de ANAF a fost de 1,7% la 31
decembrie 2018, respectiv de 2% la 31

În anul 2018 din activitatea de executare
silită cazuri speciale s-au încasat la bugetul
de stat 110,3 mil. lei (97,8 mil. lei provin din

decembrie 2017.

activitatea de executare silită și 12,5 mil. lei

Încasările din arieratele recuperabile la

provin din activitatea de valorificare bunuri

bugetele pe care ANAF le administrează, au

confiscate).

fost în sumă totală de 35.346,5 mil. lei,
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În ceea ce privește activitatea de executare

asigurătorii

silită cazuri speciale, în cursul anului 2018

bănești

au fost primite pentru punerea în executare

debitorilor de către terți, precum și

un număr de 3.965 titluri executorii privind

sechestre asigurătorii asupra bunurilor

recuperarea creanțelor bugetare provenite

mobile și imobile, cu 171% mai multe față

din săvârșirea de infracțiuni reprezentând

de anul 2017;

prejudicii, echivalentul în lei al bunurilor și
sumelor

confiscate,

amenzi,

inclusiv

cheltuieli judiciare stabilite prin hotărâri
judecătorești definitive pronunțate în materie
penală, cu 39,7% mai multe față de anul
2017, iar principalele rezultatele notabile
sunt:

de bunuri mobile și imobile, ca urmare a
acestei acțiuni, încasându-se suma de 11
mil. lei, inclusiv TVA;

asupra

sumelor

datorate

• sechestrarea unui număr de 911 bunuri
mobile cu 80,4% mai multe față de anul
2017 și a unui număr de 1.187 bunuri
imobile cu 139% mai multe față de anul
2017;
• organizarea unui număr de 1.015 licitații,
pentru

• coordonarea valorificării unui ansamblu

și

disponibilităților

asupra

un

număr

de

629

sechestrate din care 274 bunuri mobile și

355 bunuri imobile, fiind adjudecate 237
bunuri mobile și imobile, precum și
valorificarea unui număr de 11 bunuri prin

• instituirea unui număr de 1.081 măsuri

alte

modalități

prevăzute

(înțelegerea

urmărire

consignație, vânzare directă etc.).

judecătorești,

și/sau

constând

a

instanțelor
în

părților,

de

asigurătorii din dispoziția organului de
penală

bunuri

în

regim

lege
de

popriri
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În ceea ce privește activitatea de valorificare

imobile, la suma totală de 4,3 mil. lei,

a bunurilor confiscate în materie penală, în

încasările obținute fiind de două ori mai

cursul anului 2018, au fost înregistrate un

mari față de anul 2017;

număr de 1.271 de hotărâri/sentințe/decizii
definitive, cu 61,5% mai multe față de anul

• valorificarea unui număr de 176 de
vehicule, la sumă totală de 1,1 mil. lei;

2017, iar principalele rezultatele notabile
Gradul de valorificare al bunurilor mobile,

sunt:

rezultat din activitatea de valorificare a
• coordonarea şi monitorizarea valorificării
unei cantităţi de 8.820 g. bijuterii şi 33
pietre preţioase confiscate prin două
hotărâri

judecătoreşti

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului, s-a realizat în proporție de
101,1%.

definitive

pronunţate în materie penală, ca urmare
a acestei acțiuni, încasându-se suma
totală de 0,9 mil. lei;

• valorificarea unui număr de 22 de bunuri

Gradul de valorificare a bunurilor imobile,
rezultat din activitatea de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului s-a realizat în proporție de
105,2%.
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2
Stimularea

CREȘTEREA CONFORMĂRII
VOLUNTARE
conformării

voluntare

la

conformare voluntară la declarare a scăzut

declarare și la plată

cu 1,13 p.p. (de la 95,6% la 94,4%).

În anul 2018, faţă de anul 2017, gradul de

Situația comparativă la nivelul direcțiilor

conformare voluntară la plată a crescut cu 1

generale regionale este următoarea:

p.p. (de la 85,4% la 86,4%), iar, gradul de
Anul 2018 (mil. lei)
Structura

DGAMC

Sume încasate
Sume declarate
în termen

Anul 2017 (mil. lei)
Valoare
indicator

Sume încasate în
Sume declarate
termen

Valoare
indicator

101,234.9

110,594.7

91.5

91,124.2

100,288.2

90.9

DGRFP București

40,522.4

48,263.0

84.0

33,447.7

40,886.6

81.8

DGRFP Timișoara

8,890.6

10,832.9

82.1

7,628.0

9,425.6

80.9

DGRFP Galați

9,655.8

11,783.5

81.9

8,217.1

10,192.4

80.6

DGRFP Ploiești

10,707.8

13,109.5

81.7

8,902.9

11,103.1

80.2

DGRFP Iasi

10,384.3

12,700.3

81.8

8,470.5

10,548.1

80.3

DGRFP Brasov

12,231.2

15,010.8

81.5

10,099.0

12,573.5

80.3

DGRFP Craiova

6,216.5

7,729.1

80.4

5,099.1

6,417.0

79.5

13,564.0

16,852.6

80.5

11,322.6

14,274.3

79.3

213,407.7

246,876.5

86.4

184,311.1

215,708.9

85.4

DGRFP Cluj-Napoca
ANAF
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În domeniul administrării impozitului pe

colectată, datorată de către persoanele

venit și a contribuțiilor sociale obligatorii

impozabile ale căror cod de înregistrare în

datorate de persoanele fizice, modificările

scopuri de TVA a fost anulat”. Începând cu

legislative aduse Codului fiscal au impus

declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii

adaptarea

procedurilor,

precum

și

a

ianuarie

2018,

transmiterea

acestei

formularelor de declarații.

declarații se face obligatoriu electronic, pe

Astfel, a fost introdus formularul ”Declarație

site-ul ANAF.

unică

privind

impozitul

pe

venit

și

contribuțiile sociale datorate de persoanele
fizice”. Noul formular înlocuiește un număr
de 7 declarații care se depuneau la organul
fiscal, de către persoanele fizice care
realizau venituri impozabile și asigură un
mecanism mai simplu de stabilire, declarare
și plată a obligațiilor fiscale. Începând cu
anul 2019, declarația unică se va depune
numai

prin

mijloace

electronice

de

transmitere la distanță.
În domeniul administrării TVA, a fost
adaptat formularul “Declarație privind TVA
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A fost adaptat formularul de "Notificare

nonprofit / unităților de cult a fost instituit

privind aplicarea/renunțarea la aplicarea

un

mecanismului de plată defalcată a TVA"

sumelor ce reprezintă până la 2% din

(formular 086), pentru a conține rubrici

impozitul

adecvate fiecărei situații în care persoanele

posibilitatea depunerii formularului 230 la

impozabile înregistrate în scopuri de TVA au

organul fiscal competent, prin intermediul

obligația

fiscal

entității nonprofit/unității de cult beneficiare a

notificări privind aplicarea mecanismului de

sumei, în situația în care persoanele fizice

plată defalcată a TVA sau renunțarea la

optează

aplicarea acestui regim.

depunere.

În domeniul contribuțiilor de asigurări

În vederea acordării de sprijin și asistență

sociale și a impozitului pe venit, datorate

pentru contribuabili, au fost organizate de

de

către organele fiscale teritoriale 1.273 de

să

transmită

organului

persoanele fizice,

procesul

de

emitere

a fost finalizat
și

transmitere

nou

mecanism de repartizare a

anual,

pentru

a

fost

această

prevăzută

modalitate

de

a

întâlniri de lucru la care au luat parte 24.062

deciziilor de impunere pentru anii 2016 –

contribuabili. Dintre acestea, un număr de

2017, avându-se în vedere acordarea de

180 de întâlniri au fost organizate împreună

bonificații pentru plata cu anticipație a

cu

obligațiilor fiscale.

reprezentanți

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, în
anul 2018, pentru susținerea entităților

CECCAR,

la
ai

care

diferitelor

au

participat

categorii

de

contribuabili, în cadrul cărora s-au dezbătut
diverse teme în domeniul fiscal.
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În anul 2018 au fost organizate pe pagina de

În vederea creșterii gradului de conformare

Facebook a agenției, 39 de sesiuni de

al contribuabililor prin intermediul serviciului

asistenţă privind modalitățile de îndeplinire a

“Spaţiul Privat Virtual”, la secțiunea “Mesaje

obligaţiilor fiscale de declarare şi de plată.

(tipul

Sesiunile de îndrumare şi asistenţă, precum

D394)”, persoanelor impozabile înregistrate

şi anunţurile de desfăşurare ale acestora au

în scopuri de TVA le-a fost acordată

fost vizualizate de aproximativ 1,5 mil. de

posibilitatea

a

situaţiei

persoane,

fiind

privind

răspunsuri

la

vizualizare

Raport

tranzacțiilor și neconcordanţelor

adresate

de

livrările/prestările și achizițiile declarate în

A fost elaborată „Broşura privind procedura
de aplicare şi contravenţiile care intră sub
incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017” care
publicată

categoria

de

contribuabili.

a fost

de

/

1.582

formulate

întrebările

documentului

pe site-ul

ANAF,

secţiunea “Asistenţă contribuabili”.

în

de

către

formularul

394,

persoana

impozabilă

și cele declarate de

către

partenerii acesteia, care și-au dat acordul în
acest sens.
Pentru a facilita conformarea voluntară a
operatorilor economici, ANAF a conceput o
serie de instrumente, facilități și opțiuni care
să

înlesnească

aplicarea

voluntară

și

corectă a legislației în vigoare:
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• o secțiune dedicată, pe portalul ANAF,

dispozitivelor

fiscale

transmiterii

(case de marcat)“ prin intermediul căreia

certificatului, prin intermediul serviciului

operatorii economici pot verifica dacă

“Spațiul Privat Virtual” (timpul mediu

aparatele de marcat electronice fiscale pe

pentru transmiterea și prelucrarea cererii,

care aceștia le utilizează în activitatea lor

precum

economică,

comunicarea certificatului prin intermediul

evidențele

în

administrației fiscale;

• "Ghidul

cu

și

respectiv

opțiunea

"Aparate de marcat electronice fiscale

figurează

cererii,

având

pentru

primirii

emiterea

și

serviciului “Spațiul Privat Virtual” este de

privire

la

înregistrarea

aproximativ 3 minute).

informațiilor privind aparatele de marcat

În scopul asigurării conformării persoanelor

electronice fiscale, precum și la emiterea

fizice cu averi mari (PFAM) la declararea

certificatului de atribuire a numărului unic

veniturilor obţinute în străinătate în anul

de

etapa

2017, pentru care a existat obligaţia de

preoperaționalizare registru“ publicat pe

declarare până la data de 31 iulie 2018, în

portalul ANAF;

luna iulie 2018 au fost expediate un numǎr

identificare

-

în

• extinderea modalităților de comunicare a
documentelor

aferente

procesului

de

solicitare și atribuire a numărului unic de
identificare
electronice

a

aparatelor
fiscale,

de

marcat

utilizatorii

de 329 de notificări, iar în luna noiembrie au
fost expediate un numǎr de 309 renotificǎri
prin care s-au adus la cunoştinţa acestor
persoane obligaţiile fiscale pe care le au în
situaţia obţinerii de venituri impozabile din
străinătate.
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Urmare acestor campanii ANAF a reușit

această

creșterea semnificativă a conformării pe

obținute fiind următoarele:

2012

47

2013

49

2014

55

2015

52

2016

52

2017

55
Nr. persoane care au
depus declaraţii D201

categorie

de

venit,

rezultatele

Venituri din străinătate declarate

Informațiile prezentate mai sus sunt aferente datelor prelucrate în sistem până la data de 09.01.2019
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3

REDUCEREA EVAZIUNII FISCALE ȘI A
ECONOMIEI SUBTERANE

Activitatea de inspecție fiscală

mil. lei (din care: 5.702,2 mil. lei la

Din perspectiva controalelor efectuate la

contribuabili persoane juridice și 294,9

contribuabili persoane juridice și fizice, în

mil. lei la contribuabili persoane fizice).

anul 2018, activitatea de inspecție fiscală a

Din

înregistrat în principal următoarele rezultate:
 număr

inspecții

fiscale

(generale

și

parțiale): 25.719 (din care: 17.675 la
contribuabili persoane juridice și 8.044 la
contribuabili persoane fizice);

 număr controale (controale inopinate,
controale încrucișate și constatări la fața
locului): 15.233 (din care: 12.365 la
contribuabili persoane juridice și 2.868 la
contribuabili persoane fizice);
 obligații suplimentare stabilite: 5.997,2

punct

de

vedere

al

ponderii

impozitelor în total obligații suplimentare
stabilite la contribuabili persoane juridice,
sumele reprezentând TVA dețin ponderea
cea

mai

importantă,

respectiv

49%,

urmate de sumele reprezentând impozitul
pe profit cu o pondere de 31%.
 diminuarea pierderii fiscale cu suma de
2.874,9 mil. lei la contribuabili persoane
juridice;
 număr măsuri asigurătorii instituite: 1.624
în valoare de 1.296,02 mil. lei;
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 număr amenzi contravenţionale aplicate:

Pe domenii de activitate (coduri CAEN),
ordonate pe secțiuni în funcţie de valoarea

4.424 în valoare de 9,53 mil. lei;
 număr sesizări penale: 1.408, prejudiciul
aferent sesizărilor penale înaintate fiind

obligațiilor principale stabilite suplimentar, la
contribuabili persoane juridice, situaţia se
prezintă după cum urmează:

de 1.345,42 mil. lei.

Obligațiile principale stabilite suplimentar, la contribuabilii persoane juridice, în
anul 2018

Alte activități (învățământ, sănătate și asistență… 15,5
Alte activități de servicii
15,9
Activități ale gospodăriilor private
21,3
Tranzacții imobiliare
46,0
Activități de spectacole culturale și recreative
48,8
Distribuția apei, salubritate,gestionarea deșeurilor, …
70,5
Hoteluri și restaurante
72,6
Producția și furnizarea de energie electrică si…
108,3
Intermedieri financiare și asigurări
145,0
Industria extractivă
154,5
Intermedieri financiare și asigurări
198,7
Agricultură, silvicultură și pescuit
223,1
Transport și depozitare
229,6
Activități de servicii administrative și activități suport
258,6
Activități profesionale știintifice și tehnice
283,2
Construcții
Industria prelucratoare
Comerț cu ridicata, amanuntul, repararea…

0

500

Domeniu
Suma stabilită - mil.lei

907,7
1.154,1
1.651,5

1000

1500

2000
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Activitatea de antifraudă fiscală

înaintate organelor de urmărire penală.

În vederea prevenirii evaziunii fiscale,

Totodată,

urmare a acţiunilor de control desfăşurate s-

activității unui număr de 615 operatori

au dispus sancţiuni contravenţionale în

economici, din care în 487 cazuri s-a dispus

valoare totală de 218,5 mil. lei, constând în

suspendarea activității pentru abateri de la

amenzi contravenționale și confiscări de

prevederile

sume, venituri ilicite și bunuri.

utilizarea aparatelor de marcat electronice

În vederea descoperirii şi combaterii

fiscale.

evaziunii fiscale, au fost înaintate 328 acte

Urmare controalelor antifraudă efectuate, a

de

aduse

fost propus pentru declararea în inactivitate

bugetului general consolidat al statului, în

fiscală un număr total de 127 contribuabili,

sumă totală de 1.015,8 mil. lei. Valoarea

care nu desfășoară activitate la domiciliul

actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare

fiscal declarat și care nu au putut fi

de 1 mil. lei reprezintă 94,6% în total valoare

contactați pentru clarificarea situației fiscale.

sesizare

pentru

prejudicii

s-a

legale

dispus

privind

suspendarea

dotarea

și

prejudiciu stabilit prin actele de sesizare
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Activitatea vamală

În domeniul activităţii de control ulterior şi
reverificare a declaraţiilor vamale, în urma

de control în anul 2018, fiind aplicate amenzi
contravenţionale în cuantum de 12,3 mil. lei.
Totodată, valoarea bunurilor confiscate în

derulării unui număr total de 105.178 acţiuni

anul 2018 în acest domeniu a fost de 53,6

de control şi reverificare a declaraţiilor

mil. lei.

vamale depuse şi acceptate în anul 2018,

În urma acţiunilor derulate de echipajele

au fost identificate un număr total de 5.222

canine au fost confiscate 1.884.050 bucăți

fraude şi iregularităţi, întocmindu-se decizii

ţigarete, 380 kg. tutun, 505 l. alcool, 37 de

de regularizare a situaţiei în valoare totală

autovehicule, precum și alte bunuri în

de 76,9 mil. lei.

valoare de 866.249 lei, fiind aplicate amenzi

În anul 2018, echipele de supraveghere şi

în cuantum de 1,3 mil. lei.

control vamal de la nivel central, regional şi
local au confiscat o cantitate de 45,3 mil.
bucăți ţigarete şi 609,7 kg. tutun.
În ceea ce privește controalele specifice cu
echipe mobile, atât în domeniul vamal cât şi
în cel fiscal pentru produse accizabile,
echipele de supraveghere şi control au
întocmit un număr de 3.121 procese verbale
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prin

două acțiuni punctuale de monitorizare si

intermediul internetului, au fost intensificate

control vamal, iar la nivel național, structurile

acțiunile de supraveghere și control vamal

regionale vamale au raportat încasări de

asupra trimiterilor poștale și curierat expres

diferențe de TVA și taxe vamale în cuantum

În

din

domeniul

comerțului

țări terțe,

posibilelor
vamale

în

în

indentificării

de aproximativ 1 mil. lei TVA, respectiv

reglementărilor

26.204 lei taxe vamale, sume provenite din

vederea

încălcări
ceea

electronic,

ce

ale

privește

valoarea

declarată a mărfurilor.
Pe parcursul anului 2018 au fost derulate

diferența

între

valoarea

înscrisă

pe

documentele specifice ce însoțesc trimiterile

poștale/expres și valoarea plătită efectiv de
destinatari.

Sursa imagine: dreamstime.com
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Verificarea persoanelor fizice cu averi
mari

Activitatea de informații fiscale

În

ceea

ce

privește

cooperarea

În anul 2018 au fost desfăşurate activități

administrativă pe linie de TVA cu statele

specifice de control fiscal (verificări ale

membre,

situaţiei fiscale personale şi inspecţii fiscale

număr de 7 controale multilaterale (dintre

parţiale) cu privire la impozitul pe venit

care două iniţiate de ANAF) desfăşurate în

aferent unui număr de 410 persoane fizice.

vederea combaterii fraudei în domeniul

De asemenea, au fost

finalizate 184 de

acţiuni de verificare a situaţiei fiscale
personale şi inspecţii fiscale parţiale, pentru
118 cazuri fiind emise decizii de impunere,
iar pentru 66 de cazuri fiind emise decizii de
încetare a verificării. Prin cele 118 decizii de
impunere,

au

fost

constatate

venituri

s-a asigurat coordonarea unui

tranzacţiilor intracomunitare cu autovehicule,
electronice, telefoane mobile, produse de
larg consum, produse petroliere. Două dintre
controale

privesc

impozitarea

salariilor

muncitorilor detaşaţi în alt stat membru şi,
respectiv, preţurile de transfer.
În

aplicarea

prevederilor

Directivei

suplimentare în sumă de 336,3 mil. lei,

Consiliului

pentru care au fost stabilite creanţe fiscale

cooperarea administrativă în domeniul fiscal,

în sumă de 87,1 mil. lei.

precum și în baza convențiilor de evitare a

În urma acţiunilor de control, în 26 de cazuri

dublei impuneri s-a asigurat gestionarea

au fost sesizate organele de urmarire
penală, valoarea totală a prejudiciilor aduse
bugetului de stat fiind în sumă de 39,1 mil.

eficientă
informații

nr.

a

2011/16/UE

schimbului

fiscale

privind

internațional

(schimb

automat

de
şi

spontan).

lei .
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Ca urmare a acestei cooperări, la sfârșitul
anului 2018 a fost contabilizată suma de
237.007 lei atrași la bugetul de stat, ca
urmare a informațiilor care fac obiectul
schimbului automat, primite de România.

judiciar.

Pe parcursul anului 2018 au fost finalizate și
încheiate un număr de 12 de protocoale cu
instituții financiare nebancare.
De asemenea, au fost finalizate un număr

Au fost aprobate 688 de protocoale de

de 7 protocoale de colaborare cu instituții

aderare la serviciile sistemului informatic

publice în vederea schimbului de informaţii

Patrimven

depuse

de

către

unități

administrativ teritoriale, autorități / agenții

în scopul îndeplinirii funcţiilor şi a atribuţiilor
specifice fiecărei instituţii.

centrale, autorități din cadrul sistemului
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4
În

ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIEI CU
CONTRIBUABILII

vederea

creşterii

calităţii

serviciilor

destinate contribuabililor, în cadrul secțiunii
de asistenţă a contribuabililor de pe pagina
de internet a ANAF, au fost publicate
materiale

informative

precum:

anunțuri

privind calendarul fiscal, formulare fiscale,
norme de venit utilizare pentru impunerea
veniturilor din activități agricole, prețurile
medii agricole, ghiduri, broșuri și prezentări
ale modului de completare a declarațiilor

fiscale, etc.

pe siteul instituției diverse tutoriale video
despre înrolarea în “Spațiul Privat Virtual”,
”Despre declarația unică”; au fost introduse
mesaje de informare în cadrul Spațiului
Virtual

etc.).
La sfârșitul anului 2018, conceptul de

ghișeu unic a fost implementat în cadrul
unui număr de 78 unităţi fiscale, pentru
majoritatea celorlalte unităţi această acţiune
fiind

în

curs

de

implementare.

De

asemenea, 38 de administrații fiscale dispun
de sisteme funcționale de gestionare a
cozilor şi raportează datele extrase din
acestea.

De asemenea au fost realizate și publicate

Privat

utilizarea aparatelor de marcat electronice

(mesaje

de

tip

pop-up

referitoare la depunerea declarației online,

ANAF a introdus standardul de oferire a
serviciilor la sediile unităților fiscale, cu
scopul de a monitoriza calitatea serviciilor
oferite. Standardele de oferire a serviciilor
sunt abordate mai întâi, prin oferirea unui

portofoliu

cuprinzător

de

standarde

(cantitative) de servicii.
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Aceste standarde sunt deja introduse în
cadrul

unităților

fiscale

subordonate

dispoziţia

contribuabililor

informaţii

cu

caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora

direcțiilor regionale Galați, Cluj-Napoca și în

în

curs de implementare în cadrul unităților

intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”.

subordonate DGRFP Brașov.

şi

obligaţiilor

fiscale,

prin

Volumul total al asistenţei telefonice prin

În vederea diminuării complexităţii cadrului
administrativ

îndeplinirea

declarării

încurajării

intermediul serviciului Call-center, în anul
2018, s-a concretizat în 253.818 apeluri

electronice, ANAF a desfășurat 11 sesiuni

telefonice

de asistență ce au vizat înregistrarea în

problematici, 92% dintre problematici fiind în

“Spațiul Privat Virtual”, respectiv depunerea

domeniul fiscal și 8% dintre acestea fiind în

declarațiilor fiscale prin mijloace electronice

domeniul tehnologiei informației.

de depunere la distanță.

preluate,

pentru

345.966

Pe parcursul anului 2018, prin intermediul

De asemenea, săptămânal, a fost încărcată

“Formularului

aplicaţia

„Asistenţă în domeniul fiscal” s-au primit,

“Buletin

informativ

fiscal”

ce

cuprinde actele normative cu incidenţă în

de

contact”

secţiunea

56.448 e-mail-uri, astfel:

materie fiscală, prin care sunt puse la

Nr.
crt.

Categorie contribuabili

1

Contribuabili mici (Persoane fizice+Persoane juridice)

2

Mari contribuabili

3

Contribuabili mijlocii

4

Contribuabili nerezidenţi

Nr. e-mail-uri
54.484
459
1.459
46
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Activitatea de soluţionare a contestaţiilor
Soluționate

În curs de soluționare
la 31 dec.
2017

la 31 dec.
2018

2018

2017

8.730
dosare
contestații

2.246
dosare
contestații

15.075
capete de
cerere

4.152
capete de
cerere

2.998

8.299

9.050

dosare
contestații

dosare
contestații

dosare
contestații

4.727

14.931

15.506

capete de
cerere

capete de
cerere

capete de
cerere

4,0
mld. lei

6,6
mld. lei

suma totală
contestată

suma totală
contestată

Rămase spre
soluționare la
31.12.2018:

8,0
mld. lei
suma totală
contestată

5,5
mld. lei
suma totală
contestată

2,6
mld. lei
suma totală
contestată

Soluţii emise,
% din total sume

30,64%

2018

59,80%

0,87% 8,69%

49,46%

2017

42,26%

1,05% 7,23%

- respingere

Din comparaţia prezentată, reiese

actelor administrativ fiscale emise

că

procentul

respingere
crescut

cu

a

soluţiilor

de

de organele fiscale ale ANAF şi

- desfiinţare

contestaţiilor

a

aplicarea unitară a prevederilor

- admitere

legale în materie fiscală.

- alte soluţii

17,54%,

ceea

ce

presupune îmbunătăţirea calităţii
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Actele administrative fiscale
admise şi desfiinţate din total
sume soluționate pe fond

2018

Suma totală pentru care au
fost atacate actele
administrative fiscale

2018

2017

761,5

452,7

mil. lei

mil. lei

Capete de cerere

2.050

1.833

% sume pentru care s-au
pronunţat soluţii de
admitere şi desfiinţare

13,8%

16,4%

1.147

1.200

decizii definitive
pronunțate de
instanțele
judecătorești

cauze

1.648,0
mil. lei
suma totală
contestată

din care:

pentru:

701

1.319,3
mil. lei

cauze în care suma a
fost corect stabilită în
sarcina contribuabililor

438
cauze în care a fost
dat câștig de cauză
contribuabililor

309,8
mil. lei

61
cazuri pentru care sau pronunțat alte
soluții

Astfel, în anul 2018, 80,98% din totalul
sumelor

contestate

la

instanţele

judecătorești, respectiv suma de 1.319,3
mil.

lei

a

fost

menținută,

instanţa

pronunţându-se
temeiniciei

asupra

soluțiilor

emise

legalităţii
în

şi

dosarele

analizate de structurile ANAF și menținute
de organele de soluționare.
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5

CREȘTEREA EFICIENȚEI COLECTĂRII

Activitatea de dezvoltare proiecte

de

ANAF a finalizat implementarea unui număr
de 3 proiecte

care

au beneficiat de

finanţare prin Programul de sprijin pentru
reforme structurale (PSRS) al Comisiei

şi

know-how

internaţionale

în

bune

practici

ceea

ce

priveşte

strategică,

planificarea
schimbării

de

şi

modelarea

managementul
proceselor

de

activitatea

de

activitate.

Europene care are ca scop sprijinirea

În

cursul

anului

autorităţilor naţionale ale statelor membre

dezvoltare

pentru implementarea măsurilor ce vizează

administrării fiscale a presupus gestionarea

reformarea instituţiilor, a guvernanţei,

a

unui număr de 20 proiecte și programe

administraţiei şi a sectorului economic şi

finanţate prin intermediul a diverse surse de

social. Cele trei proiecte menţionate au

finanţare. În secțiunea 6 Anexe din prezentul

contribuit la îmbunătăţirea managementului

document

strategic al instituţiei, permiţând acumulare

proiectele/programele, incluzând sursele de

de

sunt

2018,
proiecte

în

prezentate

domeniul

succint

finanţare.
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Activitatea de cooperare internațională

transferul profiturilor (Base Erosion and
Profit Shifting – BEPS) al OCDE, prin
Legea nr.124/2017 din 30 mai 2017,
ANAF a realizat demersuri în vederea
înregistrării de progrese față de stadiul

Din perspectiva ANAF, pregătirea exercitãrii

înregistrat

Președinției

implementarea

România

Consiliului

se

realizeazã

UE

către

de

într-un

context

în

anul

precedent

Planului

în

BEPS

(distribuirea celor 15 acțiuni în vederea

complex la nivel european, prima parte a

asumării

perioadei de exercitare fiind extrem de

emiterea OPANAF nr. 3049/2017 din 24

importantã pentru finalizarea negocierilor

octombrie

inter-instituționale

modelului

dosarelor

în

legislative

vederea
din

adoptãrii

domeniul

de

la

nivel

2017
şi

intern,

precum

și

privind

aprobarea

conţinutului

formularului

"Raportul pentru fiecare ţară în parte"
publicat în MO nr. 894 din 14 noiembrie

competențã al agenției.

Reprezentarea ANAF în cadrul Organizației

2017);

de Cooperare și Dezvoltare Economică:
• În

contextul

aprobării

participării

României ca membru asociat la Proiectul
BEPS Erodarea bazei impozabile și
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• România a aderat la FTA (Forumul
privind

Fiscală),

Adminnistrarea

fiind

realizate inclusiv demersuri legate de
aprobarea

demarării

reglementare

la

procedurilor

de

național

a

nivel

participării României la formatul OCDE
”Forum on Tax Administration”, precum
și cu privire la plata cotizaţiei anuale
aferente;

administrațiile

fiscale/vamale

partenere, ANAF a derulat acțiuni de
cooperare

cu

Ucraina,

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

reuniuni pe subiecte precum: aplicarea la
nivel național a standardelor UE în domeniul
din

sistemul

financiar și fiscal, reglementarea, crearea şi
zonelor

libere,

Comisiei Europene sau întâlniri bilaterale.
Integritate în cadrul ANAF
sprijinirea

creşterii

calităţii

managementului instituţiei, principalele linii

avut în vedere vizite de lucru, consultări și

infracțiunilor

și la grupurile de lucru ale Consiliului UE și

Pentru

Cooperarea bilaterală cu țările menționate a

activitatea

Reprezentanții ANAF au participat la misiuni

Republica

Moldova, Polonia, și Bulgaria.

combaterii

operative.

IOTA, OCDE, OMV, CEF Slovenia, precum

• În anul 2018, în cadrul relațiilor bilaterale
cu

frontierelor, schimbul direct de informații

gestionarea

de acțiune în domeniul integrității au fost
prevenirea incidentelor

de integritate și

control intern.
În scopul prevenirii faptelor de corupție și a
altor fapte de încălcare a eticii și integrității
profesionale,

în

anul

2018,

au

fost

desfășurate 51 de activități de prevenire prin
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informare și instruire, la care au participat
2.261

funcţionari

de

publici,

atât

din

domenii de activitate diverse, după cum
urmează: fiscalitate, vamă,

antifraudă,

structurile centrale, cât și din structurile

afaceri europene, management, inspecție

teritoriale ale ANAF.

fiscală,

De asemenea, au fost derulate mai multe

activități

de

evaluare

a

gradului

de

cunoaștere a legislației privind măsurile

limbi

managementul

straine,
schimbării,

informatică,
comunicare,

informații clasificate, drepturi de proprietate
intelectuală. Comparativ, în anul 2017 au

anticorupție, care au vizat un eșantion

fost organizate 179 de sesiuni de instruire la

reprezentativ din personalul cu funcții de

care au participat 5.019 persoane.

execuție și de conducere. Astfel, au fost

Activitatea de audit public intern

aplicate chestionare unui număr de 3.100 de
funcționari, dintre care 2.134 cu funcții de
execuție și 966 cu funcții de conducere.
Urmare

a

activității

de

control

Misiunile de audit public intern au avut un
impact pozitiv asupra ANAF, în sensul că au
adus plusvaloare, atât prin identificarea

intern

riscurilor

manifestate

în

desfășurarea

desfășurate în anul 2018, a fost estimat

activităților structurilor auditate cât și prin

prejdiciu în sumă de 15,7 mil. lei.

recomandările formulate în rapoartele de

Activitatea de formare profesională

audit public intern.

În anul 2018, la nivelul ANAF s-au derulat
214 sesiuni de
persoane,

fiind

instruire pentru 6.929
abordate

subiecte

din

Planul anual de audit public intern, a inclus
pentru anul 2018 un număr total de 130 de
misiuni de audit public intern de regularitate.
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Activitatea de investiții

contracte subsecvente;

În anul 2018 Conform Programului de
Investiţii al ANAF aprobat, au fost propuse la

 au fost finalizate 209 achiziții directe;
 au fost încheiate 15 acorduri cadru.

finanţare pentru execuţie un număr de 4
obiective în cadrul Capitolului A – “Obiective
de

investiţii

în

continuare”,

au

fost

Activitatea

de

comunicare

și

relații

publice

monitorizate fondurile necesare lucrărilor de

În anul 2018, structurile de comunicare ale

consolidare, de reparații capitale și de

ANAF au continuat să promoveze imaginea

intervenții pentru un număr de 16 obiective

și valorile instituției, prin cele peste 1.500 de

de investiții și a fost efectuată recepția finală

informări transmise cu ajutorul mass media

pentru 2 obiective de investiții.

centrală sau locală, dar și prin cele 916

De asemenea, pentru anul 2018, un obiectiv
prioritar l-a reprezentat continuarea realizării
achiziţiilor publice pentru aparatul propriu al

răspunsuri formulate în scris la solicitări de
informaţii ale reprezentanţilor mass media,
privind activitatea de administrare fiscală.

ANAF, precum şi actualizarea Programului

Totodată, în anul 2018, au fost soluționate în

Anual al Achiziţiilor Publice. Astfel:

termen 20.295 de petiții la nivelul întregii

 au fost inițiate un număr de 18 proceduri
de achiziție publică (9 atribuite, 6 anulate
- oferte neconforme, 3 în desfășurare);


au fost încheiate 89 de contracte/

instituții (conform O.G. 27/2002, în ceea ce
privește activitatea de gestionare a petițiilor)
și 3.699 de solicitări (primite în baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public).
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Promovarea ANAF prin intermediul rețelelor

transferuri de plăți, cu scopul creşterii

de socializare (Facebook) a înregistrat un

gradului

succes, numărul de vizitatori care au

echipe ale structurii vamale (formate din

conformare

fiscală.

Astfel,

la

vameș și câine) și din cadrul structurii de

53.000, iar cele 143 de postări ale ANAF au

antifraudă fiscală, alături de un reprezentant

avut o medie de 13.000 persoane impactate

al departamentului de comunicare, relații

/ postare. În luna decembrie 2018 pagina de

publice și mass-media din cadrul ANAF, au

Facebook a ANAF a ocupat locul 3 în topul

susținut prezentări pentru aproximativ 700

paginilor de facebook ale instituțiilor publice

de

din România, fiind devansată de pagina de

aproximativ 7.400 de elevi la nivel național.

apreciat

pagina

instituției

de

crescând

facebook a Poliției Române și cea a
Ministerului

Apărării

Naționale

(sursa

statistici facebook.com).

elevi

ai

școlilor

bucureștene

și

Tot în anul 2018, la nivel național a fost
demarat proiectul Ziua porților deschise prin
care s-a oferit oportunitatea elevilor de a

Proiectul “Educație fiscală în școli”, s-a

vizita birourile regionale ale ANAF. Au fost

extins în anul 2018 la nivelul întregii țări, prin

organizate

acțiuni care vin în sprijinul Campaniei de

intermediul cărora aceștia au putut afla mai

conştientizare

multe despre serviciile pe care ANAF le

care urmăreşte

educarea

și

20

viitorilor contribuabili prin explicarea în

oferă

termeni simpli a sistemului de taxe şi

organizată agenția.

despre

de

evenimente

modul

în

care

prin

este

30
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ANEXE

Realizarea veniturilor bugetare în anul 2018 în structură, pe bugete și pe principalele
impozite și taxe, comparativ cu anul 2017
Realizări

Denumire buget

Indici
realizări

Ponderea în PIB

2017
mil. lei

2018
mil. lei

2018/2017
%

2017
%

2018
%

TOTAL VENITURI REALIZATE DE ANAF
(inclusiv taxa pe viciu, exclusiv venituri din
subvenţie)

212.546,5

244.832,5

115,2

24,8

25,8

Bugetul de stat

140.783,4

151.358,5

107,5

16,39

15,94

- Impozit pe profit

14.691,3

15.617,9

106,3

1,71

1,64

- Impozit pe venit

29.930,2

22.576,4

75,4

3,49

2,38

- TVA

53.543,7

59.609,0

111,3

6,24

6,28

- Accize (inclusiv taxa pe viciu)

25.167,3

27.084,5

107,6

2,93

2,85

- Taxe vamale

933,3

1.050,1

112,5

0,11

0,11

- Alte venituri

16.517,5

25.420,5

153,9

1,92

2,68

29,1

-578,7

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări
de sănătate (exclusiv venituri din subvenţie,
exclusiv taxa clawback)

23.790,2

30.834,9

129,6

2,77

3,25

Bugetul asigurărilor sociale de stat (exclusiv
veniturile din subvenție, inclusiv ct 55.02
/55.01 sume în curs de distribuire)

44.432,4

59.071,6

132,9

5,17

6,22

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (exclusiv
veniturile din subvenţie)

2.216,7

2.244,5

101,3

0,26

0,24

Cont 47.01, sume încasate în cont unic în
curs de distribuire
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Gradul de conformare voluntară (%)
Denumire indicator

2017

2018

Gradul de conformare voluntară la declarare

95,6%

94,4%

Gradul de conformare voluntară la plată (valoric)

85,4%

86,4%

2017

2018

Costul colectării (date operative)
Denumire indicator

opertiv
Lei cheltuiţi la un milion venituri bugetare (nete)

10.434,2

10.276,1

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

9.605,2

9.684,4
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Încasări pe modalităţi de executare silită

Modalităţi de executare silită

Creanţe fiscale încasate
Mil. lei

- încasări din popriri asupra conturilor bancare
- popriri pe venituri (la terţ)
- sechestre bunuri mobile
- indisponibilizări bunuri imobile
- încasări din plăţi după comunicarea somaţiei

Total

Ritm

2017

2018

2018 / 2017

3.798,7

3.458,5

91,1

520,7

296,6

57,0

10,4

8,9

85,0

53,6

27,3

51,0

9.981,1

6.826,6

68,4

14.364,5

10.617,9

73,9
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Situația arieratelor recuperabile detaliată pe bugete
Mil.lei
Arierate recuperabile

31.12.2017

31.12.2018

17.317,5

16.199,1

- 1.118,4

- bugetul de stat

13.235,5

11.521,9

-1.713,5

- bugetul asigurărilor sociale de stat

2.802,3

3.252,3

450,0

- bugetul Fondului național unic de sănătate

1.149,9

1.343,3

193,3

129,8

81,5

-48,2

Buget general consolidat, din care:

- bugetul asigurărilor pentru șomaj

Diferență 2018/2017

Situația arieratelor recuperabile detaliată pe categorii de contribuabili
Explicații:

31.12.2017

Mil.lei
2018/2017

31.12.2018

Diferență

Ritm (%)

Arierate recuperabile, din care:

17.317,5

16.199,1

-1.118,4

-6,5

1. arierate personae juridice, din care:

14.516,7

13.531,1

-985,6

-6,8

- contribuabili mari

1.611,0

1.206,9

-404,2

-25,1

-contribuabili mijlocii

2.645,1

3.185,6

540,5

20,4

- contribuabili mici

10.260,6

9.138,6

-1.122,0

-10,9

2. arierate persoane fizice

2.800,8

2.668,0

-132,8

-4,7
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Activitatea de asistență a contribuabililor în anul 2018
Denumire indicator

Număr răspunsuri la adrese (corespondență scrisă)
Număr răspunsuri , aparat central
din care:
număr răspunsuri soluționate
număr răspunsuri retransmise către unitățile teritoriale/alte instituții
Număr răspunsuri ,aparat teritorial

Număr răspunsuri transmise prin e-mail
din care:
Aparat central
Aparat teritorial

2017

2018

12.322

7.895

1.033

1.073

238
795

90
983

12.084

7.805

29.149

54.106

4

4

29.145

54.102

333.035

410.710

50.938

83.203

282.097

327.507

Număr răspunsuri la apeluri telefonice
din care:
Aparat central
Aparat teritorial
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LEGISLAȚIE
În domeniul administrării impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii
datorate de persoanele fizice
OPANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice”, cu modificările și completările ulterioare;
OPANAF nr. 1003/2018 pentru aprobarea procedurii privind procesarea formularelor 230
”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din
salarii și din pensii”.
OPANAF nr. 1869/2018 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului
anual pe veniturile persoanelor fizice;
OPANAF nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107
"Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private„.
OPANAF nr. 1494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei
de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
OPANAF nr. 2846/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite
prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de
persoanele fizice potrivit art.180 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal", precum și pentru aprobarea
modelului și conținutului unor formulare;
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OPANAF nr. 1701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a
contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de
persoanele fizice, precum și a formularului ”Decizie de impunere anuală pentru stabilirea
contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale”.
OPANAF nr .2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual
pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și a conținutului unor
formulare;
OPANAF nr .2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere și transmitere a deciziilor de
impunere privind stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice
pentru anii 2016 și 2017.
În domeniul administrării impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere
sau reținere la sursă
OPANAF nr. 1203/2018 pentru modificarea și competarea OPANAF nr. 587/2016 pentru
aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;
OPANAF nr. 3105/2018 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.
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În domeniul produselor accizabile
OPANAF nr. 1263/2018 pentru modificarea instrucțiunilor de completare a documentului
administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS RO - Sistemul de control al
mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, aprobate
prin OPANAF nr. 2901/2016;
OPANAF nr. 3200/20.12.2018 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 3.386/2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe
profit" şi 120 "Decont privind accizele„.
În domeniul administrării taxei pe valoarea adăugată
OPANAF nr.188/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311)
"Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele
impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat
conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal";
OPANAF nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de
completare ale formularului (086) "Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea
mecanismului de plată defalcată a TVA";
OPANAF nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate
pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA și a procedurii de
emitere a acestor formulare.
OPANAF nr. 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
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În domeniul reglementării creanțelor bugetare

OPANAF nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe
sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există
obligaţia de declarare;
OPANAF nr. 197/2018 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru
contactele cu alte state în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia
Europeană;

OPANAF nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în
care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
OPANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac
obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale;
OPANAF nr. 673/2018 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate
în domeniul colectării creanţelor fiscale;
OPANAF nr. 1281/2018 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. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc

în contul unic;
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OPANAF nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de
contribuabil în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale.
OPANAF nr. 1855/2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit
pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate;
OPANAF nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu
anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de
asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii
de impunere anuală;
OPANAF nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare
masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale;
OPANAF nr. 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă
de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat;

OPANAF nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc
în contul unic de contribuabili persoane fizice;
OPANAF nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de
contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale;
OPANAF nr. 2892/2018 pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor
plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinul

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018;
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OPANAF nr. 3148/2018 pentru modificarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc
în contul unic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.612/2018;
OPANAF nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a
contribuabililor mijlocii;
OPANAF nr. 2942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi
monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii;
OPANAF nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul
reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central;
OPANAF nr. 3040/2018 privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului
de TVA.
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Situaţia principalelor proiecte/programe finanţate din fonduri nerambursabile:
Nr.
Crt.

Denumire proiect/program

Tip de finanţare

Buget

1.

Creşterea performanţei activităţii vamale pentru facilitarea comerţului legitim SIPOCA 48

POCA

18 mil. lei

2.

Facilitarea formalităţilor vamale în contextul Codului vamal al Uniunii Europene SIPOCA 49

POCA

14 mil. lei

3.

Increasing the role of mobile teams in preventing and combating smuggling and
customs fraud so as to protect national and Community economic interests˝

Programul Hercule III
(2014 – 2020) C.E.

399.000 euro

4.

”Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a susţine
iniţiativele de modernizare” cod SIPOCA 604/ cod SMIS 127575

POCA

84,7mil. lei

5.

Îmbunătăţirea infrastructurii vamale pentru fluidizarea traficului la punctele de
trecere a frontierei/de ieşire din ţară de la punctele vamale Halmeu, Siret şi
Constanţa

POIM

Halmeu 27 mil. lei/ Siret
23 mil. lei/
Constanța 157 mil. lei

6.

RO-MD Reabilitarea şi modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe graniţa
România – Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa – Leuşeni, Sculeni – Sculeni şi
Giurgiuleşti - Giurgiuleşti

Programul operaţional
comun RO – MD

5 mil. euro (partea RO)

7.

Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) al Comisiei Europene

Programul de sprijin pentru
reforme structurale (PSRS) al
Comisiei Europene

-

8.

“Anti-Cigarette Smuggling Staff Exchange Program”

Programul Hercule III
(2014 – 2020) CE

Fără contribuţii ANAF
84.992,21 Euro (grant)

9.

Proiect “Crearea cadrului pentru implementarea unui Sistem Electronic eficient de
Gestiune a Documentelor (EDMS) în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală”

Programul de Cooperare
Elveţiano-Român vizând
reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse

-

10.

Twinning " MN 14 IPA FI 01 16 "Support to Tax Administration"

11.

Cerere de finanţare pentru Proiectul "Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a
tranzacţiilor intracomunitare"

Twinning – Phare în beneficiul
Administraţiei fiscale din
Muntenegru

-

POCA

5,4 mil. lei
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