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I. Prezentarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea este unitate fiscală fără personalitate
juridică, organizată la nivelul judeţului în municipiul reşedinţă de judeţ, prin care se realizează în
plan teritorial atribuţiile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi.

Date de contact:
♦
♦
♦
♦
♦

Municipiul Tulcea
Str. Babadag, Nr.163 bis
Cod poştal 820112, Jud. Tulcea
Telefon: 0240/502601
Fax: 0240/502600
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Conducerea instituţiei
♦

Aparat propriu AJFP Tulcea
Funcţia

Numele şi
prenumele

Telefon
secretariat/fax
0240.502601

Marieta CREŢU

Sef administraţie

Marian GĂITAN

Sef administraţie adjunct Colectare

0240.502702

Elena CHICHI

Şef administraţie adjunct Inspecţie Fiscală

0240.502404

Carmen
MOISEANU
FILICENCO

Şef administraţie adjunct –
Colectare Contribuabili
Mijlocii

0240.502402

Maria GOSAV

Şef administraţie adjunct Inspecţie Fiscală
Contribuabili Mijlocii

0240.502601

Iuliana -Mihaela
CONSTANTIN

Trezorier şef – Trezoreria
jud. Tulcea

0240.502833

♦

0240.502600

0240.502701

0240.502403

-

-

0240.502845

Adresa email

Marieta.Cretu.TL@mfinante.ro

Marian.Gaitan.TL@mfinante.ro

Elena.Chichi.TL@mfinante.ro

Carmen.Filicenco.TL@mfinante.ro

Gosav.Maria.TL@mfinante.ro

Iuliana.Constantin.TL@mfinante.ro

Şefi servicii/birouri fiscale teritoriale

Numele şi
prenumele

Funcţia

Structura

Telefon
secretariat/ fax

Ioana
BRUMARU

Şef
serviciu

Serviciul Fiscal
Orăşenesc Babadag

0240.562032
0240.561743

Ioana.Brumaru.TL@mfinante.ro

Anişoara
HAMPU

Şef
serviciu

Serviciul Fiscal
Orăşenesc Măcin

0240.571417
0240.571417

Anisoara.Hampu.TL@mfinante. ro

Mircea
TIMOFTE

Şef
serviciu

Serviciul Fiscal
Orăşenesc Sulina

0240.543142
0240. 543142

Mircea.Timofte.TL@mfinante.ro

Mădălina
Ionela MATIC

Şef birou

Biroul Fiscal Comunal
Baia

0240.564343
0240.564343

Madalina.Matic.TL@mfinante.ro

Adresa email
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Structura organizatorică
Total posturi: 314, din care 306 ocupate şi 8 vacante.
Conform regulamentului de organizare şi funcţionare, AJFP Tulcea îşi desfăşoară activitatea
în următoarea structură:
a)
♦
−
♦
−
−
♦
♦
♦
♦
♦

b)
♦
−
−
♦
−
♦
−
♦
−
♦
−
♦
♦
♦

c)
♦
−
−
♦
−
♦
−
♦

d)
♦
♦
♦

e)
♦
−
♦

Structuri independente:
Biroul juridic
Compartimentul procedură insolvenţă şi lichidări
Serviciul tehnologia informaţiei
Compartimentul administrare baze de date
Biroul compartimentul exploatare echipamente
Biroul contabilitatea creanţelor bugetare
Compartimentul comunicare şi servicii interne
Compartimentul monitorizare a colectării veniturilor bugetare
Compartimentul cazier fiscal
Compartimentul evitarea dublei impuneri şi acorduri fiscale internaţionale
Colectare
Serviciul registru contribuabili declaraţii fiscale şi bilanţuri persoane juridice
Compartimentul analiză de risc
Compartimentul gestionare dosare fiscale şi arhivă
Serviciul registru contribuabili declaraţii fiscale persoane fizice
Compartimentul gestionare dosare fiscale şi arhivă
Serviciul evidenţă plătitori persoane juridice
Biroul compensări, restituiri
Biroul evidenţă plătitori persoane fizice
Compartimentul compensări, restituiri
Serviciul colectare şi executare silită persoane juridice
Compartimentul insolvabilitate şi răspundere solidară
Serviciul colectare şi executare silită persoane fizice
Biroul servicii pentru contribuabili
Compartimentul valorificare bunuri
Colectare – Contribuabili Mijlocii
Biroul registru contribuabili declaraţii fiscale şi bilanţuri
Compartimentul analiză de risc
Compartimentul gestionare dosare fiscale şi arhivă
Biroul evidenţă plătitori
Compartimentul compensări, restituiri
Compartiment executare silită
Compartimentul insolvabilitate şi răspundere solidară
Compartimentul servicii pentru contribuabili
Activitatea de inspecţie fiscală
Serviciul inspecţie fiscală persoane juridice (1-3)
Serviciul inspecţie fiscală persoane fizice
Compartimentul verificări fiscale
Activitatea de inspecţie fiscală – Contribuabili Mijlocii
Biroul programare şi analiză
Compartimentul Informaţii fiscale
Serviciul inspecţie fiscală contribuabili mijlocii
www.anaf.ro
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f)
♦
♦
−
♦
♦
−
♦
♦

g)
h)
i)
j)

Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică
Serviciul încasarea şi evidenţa veniturilor bugetare
Serviciul verificarea şi decontarea cheltuielilor publice
Compartimentul administrarea conturilor agenţilor economici
Serviciul contabilitatea trezoreriei statului
Serviciul decontări, operaţiuni cu numerar şi produse electronice
Compartimentul casierie - tezaur, vânzare şi gestiune a titlurilor de stat şi
certificatelor de trezorerie
Serviciul sinteza si asistenta elaborării şi execuţiei bugetelor locale
Serviciul îndrumarea şi verificarea activităţii trezoreriilor locale
Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag
Serviciul Fiscal Orăşenesc Măcin
Serviciul Fiscal Orăşenesc Sulina
Biroul Comunal Baia

Arondarea localităţilor pe unităţi fiscale :
♦

♦
♦
♦
♦

AJFP Tulcea: Tulcea, Isaccea, Luncaviţa, Niculiţel, Beştepe, Ceatalchioi, Chilia
Veche, Frecăţei, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Mahmudia, Maliuc, Mihail
Kogălniceanu, Murighiol, Nalbant, Nufăru, Pardina, Sfântu Gheorghe, Somova,
Valea Nucarilor, Valea Teilor.
SFO Babadag: Babadag, Ciucurova, Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheză,
Topolog.
SFO Macin: Măcin, Dăeni, Dorobanţu, Văcăreni, Carcaliu, Cerna, Greci, Grindu, I.C.
Brătianu, Jijila, Peceneaga, Smârdan, Turcoaia, Ostrov.
SFO Sulina: Sulina, C.A. Rosetti, Crişan.
BFC Baia: Baia, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Beidaut, Jurilovca, Stejaru.

II. Management pe bază de obiective de performanţă
Obiectivele strategice şi specifice pentru anii 2014 - 2015:
♦

Prevenirea şi combaterea fermă a evaziunii fiscale
♦
Creşterea funcţiei preventive a controlului fiscal (combaterea riscurilor de neconformare
fiscală).
♦
Creşterea eficienţei activităţii de inspecţie fiscală.

♦

Îmbunătăţirea colectării şi stimularea conformării voluntare la declarare şi plată
♦
Îmbunătăţirea colectării şi reducerea volumului arieratelor.
♦
Îmbunătăţirea sistemului declarativ.
♦
Îmbunătăţirea asistenţei furnizate contribuabililor şi creşterea transparenţei.
♦
îmbunătăţirea imaginii AJFP Tulcea.
♦
Reducerea corupţiei.

♦

Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor administrativ – teritoriale în elaborarea bugetelor
locale şi execuţia acestora, precum şi a celorlalte instituţii din judeţ
♦
Sporirea exigenţei controlului financiar preventiv exercitat de Trezoreria Statului asupra
plăţilor dispuse în sectorul public.

www.anaf.ro
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2.1. Realizarea indicatorilor de performanţă pe anul 2014
Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete comparativ anul 2014
cu anul 2013
INDICATORI

INCASĂRI
2014

INCASĂRI
2013

2014 / 2013
%

1) Bugetul de stat (a+b), din care:

245.268.379

251.801.810

-2,59%

a) - Bugetul de stat - inclusiv sume şi
cote defalcate (a1+a2+a3+a4+a5 ), din care:

238.137.570

238.922.737

-0,33%

a1) - Impozit pe profit

46.674.631

39.360.448

18,58%

a2) - Impozit pe venit

126.728.340

118.420.203

7,02%

33.653.557

34.777.059

-3,23%

290.586

238.130

22,03%

30.790.456

46.126.897

-33,25%

7.130.809

12.879.073

-44,63%

39.029.901

28.953.703

34,80%

235.264.988

231.916.476

1,44%

235.072.415

231.792.474

1,42%

192.573

124.002

55,30%

3) Bugetul asigurărilor pentru somaj
(a+b)

7.231.237

6.939.540

4,20%

a) încasări trezorerie bugetul
asigurărilor pt.somaj

7.117.219

6.853.085

3,85%

114.018

86.455

31,88%

4) Bugetul Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate (a+b)

96.069.835

88.632.244

8,39%

a) încasări trezorerie bugetul Fondului
national unic de sănătate

93.029.212

86.166.818

7,96%

b) cheltuieli deduse direct de angajator,
cf. OUG 158/2005

3.040.623

2.465.426

23,33%

583.834.439

579.290.070

0,78%

a3) - TVA
a4) - Accize
a5) - Rest venituri
b) - Incasări venituri în vamă
-autocompensări din TVA
2 ) Bugetul asigurărilor sociale de stat
(a+b)
a) încasari trezorerie buget asigurări
sociale
b) cheltuieli deduse direct de angajator,
cf. Lg.19/2000, cu modificările şi
completările ulterioare si cf. Lg. 346/2002

b) cheltuieli deduse direct de angajator,
cf. L.76/2002

TOTAL GENERAL

www.anaf.ro
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2014

Indicatori

Plan
Realizare
%
Plan
Realizare
%
265.715.465 238.137.570 89,62% 259.618.042 238.922.737 92,03%
221.480.000 235.264.988 106,22% 220.185.053 231.916.476 105,33%
89.760.000 96.069.835 107,03% 87.703.039 88.632.244 101,06%
7.080.000
7.231.237 102,14%
7.136.246
6.939.540 97,24%
584.035.465 576.703.630 98,74% 574.642.380 566.410.997 98,57%

1,
3%

16
,7
%

41
,3
%

40
,8
%

STRUCTURA ÎNCASĂRILOR LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT
ÎN ANUL 2014

BUGET DE STAT

CAS

CASS

BUGET ŞOMAJ

,6

%

53

,2

%

STRUCTURA BUGETULUI DE STAT PE SURSE DE VENIT
IN ANUL 2014

IMPOZIT PE PROFIT

IMPOZIT PE VENIT

%
14

,1

1%
0,

12

,9

%

19

B. STAT
CAS
CASS
B.ŞOMAJ
TOTAL

2013

Evoluţie Evoluţie
Încasări Program
2013 /
2013 /
2012
2012
%
%
-0,33%
2,35%
1,44%
0,59%
8,39%
2,35%
4,20%
-0,79%
1,82%
1,63%

TVA

ACCIZE

REST VENITURI

www.anaf.ro
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♦ Principalii indicatorii de performanţă
Nr.
crt.

Indicator

Program
anual 2014

Realizat
31.12.2014

F1

Gradul de realizare a programului de încasări venituri
bugetare (valori brute)

100%

98,85%

F2

Gradul de realizare a programului de încasări venituri
bugetare (valori nete)

100%

98,74%

F3

Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele
anului precedent de raportare

F4

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

60 %

104,23 %

F5

Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane
juridice

75 %

99,24%

F6

Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice

38 %

132,55%

F7

Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de
executare silită în total venituri încasate

17 %

109,35 %

F8a

Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale
(valoric)

85%

90,98%

F9

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de
activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane juridice

45%

72,42 %

F10

Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de
activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice

60%

34,93%

F11

Gradul de procesare in termen a declaraţiilor fiscale

100%

99,99%

F12

Gradul de depunere voluntara a declaraţiilor fiscale, pe
tipuri de impozite

94%

100,04%

F13

Evoluţia stocului de DNOR care, la sfârşitul lunii, au
termenul legal de soluţionare întârziat cu mai mult de 180
de zile, faţă de stocul de astfel de deconturi de la sfârşitul
anului precedent

100%

100%

F20

Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili
persoane juridice

107,03%

F21

Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili
persoane fizice

65,40%

F22

Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice

32,11%

F23

Sume atrase suplimentar (nete) pe inspector urmare
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice

33,38%

F24

Sume atrase suplimentar (nete) pe o inspecţie, urmare
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice

30,02%

F25

Sume atrase suplimentar (nete) pe o inspecţie, urmare
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice

51,05%

F26

Ponderea numărului deciziilor de impunere in total
rapoarte de inspecţie fiscala încheiate la contribuabili
persoane juridice

52.558.704 lei 32.378.619 lei

90%

www.anaf.ro
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F27

Ponderea nr. deciziilor de impunere în total rapoarte de
inspecţie fiscala încheiate la contrib. persoane fizice

F28

Ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pentru care
s-a modificat baza de impunere in total impozite, taxe si
contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice

F29

Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale din
prisma masurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală
la contribuabili persoane juridice

F30

Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie urmare
inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane
juridice care înregistrează pierdere fiscală

96,15%
65%

138,08%

193,72%

55,00%

2.2. Activitatea de gestiune

Persoane juridice

10.111

5.076

Persoane fizice care exercită profesii
libere

1.087

Întreprinderi familiale

1.190

Persoane fizice CNP

65.881

1%
1%

Persoane fizice care desfăşoară
activităţi economice în mod
independent

12
%

83.345

6%

Total contribuabili administraţi la
sfârşitul lunii decembrie 2014, din
care:

80
%

♦ Contribuabili administraţi

Persoane juridice
Persoane fizice independente
Persoane fizice profesii libere
Înreprinderi familiale
Persoane fizice CNP

♦ Număr contribuabili cu obligaţii de declarare în anul 2014 pentru impozitele prevăzute
în vectorul fiscal:
număr
Plătitori de impozit pe profit

2.823

Plătitori de impozit pe venit microîntreprinderi

4.888

Plătitori înregistraţi în scopuri de TVA, din care:

3.351

Plătitori de taxa pe jocuri de noroc

6

Plătitori de redevenţe miniere

12

Plătitori de accize

19

www.anaf.ro

8/14

Plătitori de impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

4.323

Plătitori de impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al
gazului natural

24

Plătitori de impozit pe construcţii

130

♦ Gestionarea declaraţiilor fiscale
Tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii)

număr

Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

28.481

Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate

56.835

Declaraţie privind accizele

12

Decont de taxă pe valoarea adăugată

25.373

Declaraţie privind impozitului pe profit

3.194

Declaraţie rectificativă

1.084

Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare

3.217

Din numărul total de declaraţii, un număr de 98.173 declaraţii au fost depuse electronic,
folosind certificate digitale.

Documente emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului

număr

Decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate

9.667

Decizii de impunere anuală emise, din care:
Decizii cu sume de restituit

4.893
1.307

Sumele restituite din deciziile de impunere anuală

99.262 lei

Măsuri sancţionatorii aplicate pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale

număr

Notificări

7.100

Avertismente
Amenzi
Valoare amenzi

466
553
326.930 lei
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Număr contribuabili declaraţi inactivi existenţi la 31.12.2014, din care:
♦

ca urmare a nedepunerii declaraţiilor

♦

declaraţi de inspecţia fiscală

1.154
1.067
87

♦ În domeniul TVA

Total
TVA
Sume
rambursată, compensate
din care:
(lei)
(lei)
95.827.445

38.191.822

Sume
Restituite
efectiv
(lei)

Pondere
sume
compensate
în total
rambursare
(%)

57.635.623

39,85

2014

2013

În cursul anului 2014 a fost depus un număr de 803 deconturi cu sume negative de TVA cu
opţiune de rambursare (DNOR) aferente activităţii desfăşurate de către contribuabilii care au ca
perioadă fiscală luna calendaristică, respectiv trimestrul calendaristic.
Din suma solicitată spre rambursare în cuantum de 96.042.494 lei, aferentă celor 803
deconturi de TVA, s-a rambursat suma de 93.430.147 lei, din care 37.075.328 lei (39,68%)
reprezintă sume compensate cu alte datorii la bugetul general consolidat, restul de 56.354.819 lei
(60,32%) reprezentând TVA restituită efectiv agenţilor economici.
Situaţia rambursărilor şi compensărilor de TVA în anul 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă
a anului 2013 este prezentată în tabelul de mai jos.
Total
TVA
rambursat,
din care:
(lei)
93.430.147

Sume
compensate
(lei)

Sume
restituite
efectiv
(lei)

Pondere
sume
compensate
în total
rambursare
(%)

37.075.328

56.354.819

39,68

La data de 31.12. 2014, la nivelul DGRFP Galaţi se aflau în curs de soluţionare 94 deconturi
cu sume negative de TVA cu opţiune de ramburare, în sumă totală de 13,38 milioane lei. Din
acestea, 76 deconturi (80,85%) se aflau în termenul legal de soluţionare, 5 deconturi (5,32%) aveau
termenul de soluţionare suspendat, iar 13 deconturi (13,83%) cu termenul legal de soluţionare
întârziat. Din cele 13 deconturi pentru care termenul legal de soluţionare este depăşit, 2 deconturi
(0,32 mil. lei) se aflau în curs de verificare la activitatea de inspecţie fiscală, iar pentru 11 deconturi
(1,75 mil. lei) erau emise deciziile de rambursare urmând a fi selectate pentru rambursare în luna
următoare.
♦

Activitatea de colectare a creanţelor fiscale

Încasarea la bugetul general consolidat a sumei de 107.192.662 lei , din care, pe categorii de
contribuabili şi măsuri de executare:
- lei Indicator
Persoane
Persoane
Total
fizice
juridice
Total sume realizate la BGC din executare
silită, din care:

7.049.181

100.143.481

107.192.662

♦

încasări după comunicarea somaţiei

5.838.936

57.936.539

63.775.475

♦

încasări din popriri pe conturi bancare

716.438

34.221.687

34.938.125
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♦

încasări popriri înfiinţate pe venituri terţi

♦

valorificări din sechestre pe bunuri mobile

♦

valorificări din sechestre pe bunuri
imobile

♦

sume realizate prin plăţi efectuate de
debitori după instituirea sechestrului, după
înfiinţarea popririi (plăţi în numerar sau
din alt cont care nu a fost poprit)

220.528

3.447.414

3.667.942

0

2.290.932

2.290.932

1.321

37.069

38.390

271.958

2.209.840

2.481.798

Încasările din executare silită au reprezentatat 18,59% din totalul încasărilor realizate la
bugetul general consolidat.
În cursul anului 2014 au fost organizate 163 licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile şi
imobile sechestrate, fiind valorificate bunuri mobile în valoare de 2.290.932 lei şi bunuri imobile
în valoare de 38.390 lei.
Atragerea răspunderii solidare: 68 decizii pentru suma de 22.557.807 lei.
Deschiderea procedurii de insolvenţă pentru 176 debitori pentru o valoare a creanţelor de
100.322.598 lei.
♦

Valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat:

Încasările din valorificarea bunurilor confiscate şi intrate în patrimoniul statului reprezintă o
altă sursă de venituri la bugetul general consolidat chiar dacă într-o măsură mai mică.
Valoarea bunurilor confiscate şi intrate în proprietatea privată a statului a fost de 330.650 lei.
Veniturile obţinute din valorificarea acestor bunuri au fost în sumă de 299.451 lei, din care
prin vânzare directă 227.223 lei.
Valoarea bunurilor atribuite cu titlu gratuit a fost de 1.300 lei.
Gradul de valorificare (bunuri valorificate/bunuri intrate)*100= 90,56 %

2.3. Rezultatele activităţii de Control
AJFP Tulcea acţionează în direcţia prevenirii şi combaterii fraudei fiscale, prin accentuarea
tuturor activităţilor sale orientate spre dezvoltarea unei relaţii de parteneriat cu contribuabilii, precum
şi prin colaborarea cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu: Inspectoratul Judeţean de
Poliţie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean Tulcea, Judecătoria Tulcea, Inspectoratul Teritorial
de Muncă.
Pe lângă promovarea conformării voluntare, controlul este cel de-al doilea pilon de susţinere
a sistemului de administrare a veniturilor bugetare. Dincolo de sumele colectate, controlul contribuie
la îmbunătăţirea declarării şi a plăţii spontane a obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale.
Activităţile de control au vizat: orientarea controlului către sectoarele cu riscuri de fraudă
ridicate; pregătirea acţiunilor de inspecţie fiscală pe baza studierii datelor din dosarul fiscal şi a
evidenţei pe plătitor; aplicarea riguroasă a criteriilor de selectare a contribuabililor cuprinşi în
programul de control pentru creşterea eficienţei activităţii de inspecţie fiscală; îmbunătăţirea
comunicării cu contribuabilii, în vederea soluţionării problemelor apărute în timpul inspecţiei fiscale.
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Inspecţie fiscală persoane juridice
Număr acţiuni de inspecţie realizate
Sume atrase suplimentar, total din care:
Diferenţe de impozite, taxe, contribuţii
Impozit pe profit
Impozit pe venitul microîntreprinderilor
TVA
Accize
Impozit de natură salarială
Impozit nerezidenţă
Impozit dividende
CAS
Şomaj
Sănătate
Alte impozite
Accesorii
Valoarea bunurilor şi sumelor confiscate
Amenzi contravenţionale aplicate:
valoare
număr
Cazuri transmise organelor de urmărire penală în
vederea continuării cercetărilor:
valoare prejudiciilor aduse bugetului general
consolidat
număr
Contribuabili propuşi a fi declaraţi inactivi (număr)
Deconturi negative de TVA soluţionate ca urmare a
contoalelor fiscale efectuate

2014
429 acţiuni
63.505 mii lei
45.714 mii lei
16.430 mii lei
0 mii lei
25.659 mii lei
1.509 mii lei
24 mii lei
0 mii lei
366 mii lei
1.048 mii lei
42 mii lei
368 mii lei
268 mii lei
17.791 mii lei
0 mii lei
327 mii lei
119 amenzi

21.761 mii lei
15 cazuri
17 contribuabili
323 deconturi

Inspecţie fiscală persoane fizice:
Număr acţiuni de inspecţie realizate
Inspecţii generale
Inspecţii parţiale
Sume atrase suplimentar

2014
153 acţiuni
46 acţiuni
107 acţiuni
2.787 mii lei

2.4. Rezultatele Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică
Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul AJFP Tulcea este organizată în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu Normele metodologice elaborate de
Direcţia Generală a Contabilităţii Publice şi a Sistemului de Decontări în Sectorul Public din cadrul
MFP şi aplică mecanismele privind administrarea finanţelor publice în profil teritorial, execuţia de casă
a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului trezoreriei statului
şi bugetelor fondurilor speciale şi veniturilor proprii, precum şi efectuarea de operaţiuni aferente
titlurilor de stat către persoane fizice.
În anul 2014, o atenţie deosebită s-a acordat colaborării cu Consiliul Judeţean Tulcea şi
consiliile locale, în ceea ce priveşte elaborarea proiectelor de buget locale şi rectificarea acestora pe
www.anaf.ro
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tot parcursul anului 2014, cu respectarea riguroasă a prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale normelor metodologice elaborate de
MFP.
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, ca organ de specialitate, a exercitat în mod
curent controlul asupra eliberării sumelor în numerar sau prin virament din contul instituţiilor publice
pentru efectuarea cheltuielilor, existenţa bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate în condiţiile legii,
a respectării încadrării în creditele bugetare deschise şi repartizate şi a destinaţiei acestora.

♦

Indicatori numerici

Contribuabili (persoane fizice şi juridice) la bugetul general consolidat

112.747

Conturi analitice de venituri bugetare

462.340
363.687
149.716
213.971

Operaţiuni de încasări venituri bugetare, din care:
în numerar
prin virament
Instituţii publice şi agenţi economici cu conturi de cheltuieli bugetare sau de
disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului

4.115

Conturi analitice de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi deschise la
Trezoreria Statului

17.929

Operaţiuni de plăţi dispuse din conturi de cheltuieli bugetare sau de
disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului, din care:
în numerar
prin virament

262.811
16.708
246.103

Operaţiuni de deschidere/repartizare şi retragere de credite bugetare
♦

15.857

Indicatori valorici
-mii lei -

Venituri bugetare încasate, din care:
în numerar
prin virament
Plăţi efectuate din conturi de cheltuieli bugetare sau disponibilităţi, din
care:
în numerar
prin virament
♦

2.447.495
52.525
2.394.970

Repartizarea sumelor defalcate din T.V.A.

Repartizare
Rectificare
Redistribuire
Modificare pe trimestre

♦

1.676.395
122.432
1.553.963

211.805 mii lei; 51 unităţi administrativ-teritoriale
44.419 mii lei; 51 unităţi administrativ-teritoriale
2.691 mii lei; 51 unităţi administrativ-teritoriale
3.804 mii lei; 51 unităţi administrativ-teritoriale

Repartizarea cotelor din impozitul pe venit

Repartizare

88.034 mii lei; 51 unităţi administrativ-teritoriale
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III. Acţiuni propuse de AJFP Tulcea pentru anul 2015
Printre principalele măsuri avute în vedere în perioada următoare la nivelul AJFP Tulcea pentru
creşterea capacităţii de colectare şi reducerea arieratelor certe, putem enumera:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
−

−

Identificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile legale în vederea aplicării procedurii de
declarare a stării de insolvabilitate conform prevederilor OMEF nr.447/2007.
Identificarea contribuabililor care îndeplinesc condiţiile legale prevăzute de Legea nr.85/2006,
în vederea întocmirii documentaţiei necesare deschiderii procedurii insolvenţei şi pentru care sau întreprins deja măsurile legale în vederea recuperării obligaţiilor restante prin executare
silită. De asemenea, se vor identifica în această categorie şi contribuabilii care deţin bunuri cu o
valoare foarte mică în raport cu volumul obligaţiilor fiscale, bunuri care au fost sechestrate, fără
a putea fi valorificate în cadrul a 3 licitaţii organizate, în vederea analizării posibilităţilor de
deschidere a procedurii insolvenţei.
Continuarea măsurilor de executare silită prin infiinţarea de popriri asupra disponibilităţilor
conturilor bancare, respectiv emiterea de popriri bancare şi popriri terţi.
Indisponibilizarea prin sigilare a bunurilor mobile sechestrate şi acordarea dreptului de
folosinţă numai după ce debitorul îşi va lua un angajament că va achita debitul în cel mult două
transe, până la organizarea licitaţiilor publice.
Identificarea bunurilor mobile şi imobile aparţinând debitorilor în vederea instituirii
sechestrelor.
Continuarea procedurilor de valorificare a bunurilor mobile sechestrate prin organizarea de
licitaţii.
Formarea de echipe operative care sa aibă ca scop impulsionarea încasărilor la bugetul general
consolidat; se va verifica în mod deosebit modul în care au fost respectate condiţiile de
înfiinţare a popririlor asupra sumelor datorate debitorului de terţe persoane.
Pentru obligaţiile fiscale declarate şi neachitate, pentru contribuabilii cu un comportament fiscal
negativ, se vor emite în continuare decizii de măsuri asiguratorii.
Contactarea tuturor contribuabililor care nu au achitat integral sumele declarate în anului 2014,
în vederea realizării plătii acestora.
Efectuarea de inspecţii fiscale la societăţi cu risc fiscal ridicat: tranzacţii intracomunitare,
agricultură, transporturi, construcţii, alimentaţie publică etc.
Îmbunătăţirea şi actualizarea criteriilor de risc.
Efectuarea de controale inopinate pentru pregătirea programului de activitate.
Identificarea şi sancţionarea, în cursul acţiunilor desfăşurate, a tuturor cazurilor în care se
constată încălcarea prevederilor legislative.
Prelucrarea cu inspectorii a următoarelor circulare emise de MFP - ANAF:
Circulara nr.853121/03.10.2014 referitoare la clarificarea unor aspecte legate de aplicabilitatea
prevederilor OMFP nr.491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a
deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată
prin OMFP nr.263/2010;
Circulara DGRFP Galaţi nr.55056/29.10.2014 referitoare la unele măsuri pentru aplicarea unitară
a dispoziţiilor legale privind schimbul de informaţii.

Şef administraţie AJFP Tulcea
Marieta CREŢU
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