Bucureşti, 01 noiembrie 2019
Proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A TRANZACȚIILOR
INTRACOMUNITARE” - cod SIPOCA 702
Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), în calitate de Beneficiar, implementează începând cu
data de 11.10.2019, pentru o perioadă de 30 luni, proiectul denumit "Îmbunătățirea sistemului de
monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare", cod SIPOCA 702. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social
European prin programul operațional "Capacitate Administrativă 2014-2020", axa prioritară 1 "Administrație
publică și sistem judiciar eficiente".
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6,505,687.32 lei (inclusiv TVA) din care valoarea eligibilă
nerambursabilă este de 5,463,727.55 lei din Fondul Social European, iar cofinanțarea eligibilă a
Beneficiarului este de 1,041,959.77 lei.
Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității Agenției Naționale de Administrare Fiscală de
optimizare a proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, prin dezvoltarea și
introducerea unui sistem informatic de monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Reducerea poverii administrative şi a birocraţiei pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin elaborarea
unei proceduri îmbunătățite şi simplificate de monitorizare a tranzacţiilor intracomunitare de bunuri;
 Consolidarea capacității administrative în domeniul controlului tranzacţiilor intracomunitare de bunuri
şi eficientizarea analizei de risc prin implementarea sistemului informatic de monitorizare;
 Creșterea capacității administrative de control a Agenţiei în domeniul antifraudei fiscale prin
gestionarea uniformă şi controlul eficient al documentelor privind tranzacţiile intracomunitare de
bunuri;
 Eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale în domeniul comerţului
intracomunitar ca urmare a încărcării și gestionării electronice prin aplicaţia informatică a
informațiilor primite de la operatorii economici;
 Creșterea gradului de conștientizare a mediului de afaceri și a nivelului conformării voluntare prin
derularea campaniei de informare şi promovare a procedurii simplificate şi a sistemului informatic
aferent;
 Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților angajaţilor de la nivelul ANAF prin instruirea acestora în
vederea însușirii procedurii îmbunătățite de monitorizare a tranzacţiilor intracomunitare şi utilizării
sistemului informatic dezvoltat în cadrul proiectului.
Rezultatele urmărite în cadrul proiectului:
 Procedură de monitorizare a tranzacţiilor intracomunitare de bunuri, îmbunătăţită;
 Sistem informatic operațional care să permită gestionarea datelor culese prin aplicaţia informatică
destinată monitorizării tranzacțiilor intracomunitare de bunuri;
 Campanie de informare şi promovare a procedurii simplificate și a sistemului informatic aferent, derulată;
 Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția
Generală Antifraudă Fiscală îmbunătățite, prin derularea unor sesiuni de instruire organizate în domeniul
tranzacțiilor intracomunitare.
Date de contact: Domnul Inspector șef direcție Gheorghe CONSTANTINESCU, Manager de proiect, telefon:
021.327.06.29, fax: 021.327.06.01, e-mail: gheorghe.constantinescu@anaf.ro.
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