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Colectarea veniturilor la buget şi reducerea evaziunii, obiective
strategice pentru perioada 2021-2024
În primele 5 luni ale anului 2021, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
a realizat venituri nete bugetare în sumă de 629,65 milioane lei, cu un grad realizare a
programului de încasări de 101,52%.
Încasările realizate la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea au
următoarea structură:
·
·
·

· buget de stat - 256,34 milioane lei;
buget asigurări sociale de stat – 253,26 milioane lei ;
buget fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate -111,74 milioane lei
buget asigurări pentru şomaj – 8,31 milioane lei .

În cadrul bugetului de stat situaţia privind realizarea veniturilor bugetare pe surse se
prezintă astfel:
Impozit pe profit – 20,44 milioane lei;
Taxa pe valoarea adăugată – 70,63 milioane lei;
Impozit pe venit – 85,84 milioane lei;
Accize – 7,81 milioane lei;
Alte impozite şi taxe – 71,62 milioane lei.
În primele cinci luni ale anului 2021, TVA aprobat la rambursare a fost în sumă de
43,59 milioane lei din care efectiv restituiţi în contul agenţilor economici 17,89 milioane lei.
Acţiunile de inspecţie desfăşurate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Vrancea în perioada ianuarie-mai 2021 au vizat, prioritar, contribuabilii cu potenţial de
evaziune şi fraudă fiscală ridicat, selectaţi în baza analizei de risc.
De la începutul anului 2021, organele de inspecţie din cadrul AJFP Vrancea, în
baza programului propriu de activitate, au realizat 225 acţiuni de control fiscal la agenţii
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economici. Urmare acestor acţiuni de control, s-a stabilit ca obligaţie suplimentară de plată
suma de 23,91 milioane lei.
În urma inspecţiilor efectuate în 2021 au fost instituite 7 măsuri asiguratorii în
valoare de 9,12 milioane lei atunci când s-a considerat că există pericolul ca agentul
economic să se sustragă, să îşi ascundă, ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau
îngreunând în mod considerabil colectarea.
În cazurile în care în timpul inspecţiilor fiscale au fost depistate fapte ce întrunesc
elemente de natură infracţională au fost înaintate dosarele către organele abilitate pentru
continuarea cercetărilor în vederea stabilirii îndeplinirii condiţiilor privind săvârşirea
infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale. În 2021 au fost înaintate pentru continuarea cercetărilor 3
sesizări penale pentru un prejudiciu de 0,43 milioane lei.
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