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Procedura de verificare şi plata despăgubirilor băneşti
stabilite prin hotărâri pronunţate de instanţele judecătoreşti
pe teritoriul Statului Român –OMF 2033/2013
Invitaţia de participare şi rezultatul selecţiei practicienilor
în insolvenţă ce vor fi propuşi de organele fiscale pentru
preluarea poziţiei de administrator/lichidator judiciar în
dosarele de insolvenţă potrivit OPANAF nr. 1009/2007;
Situaţia statistică a cauzelor instrumentate.
Aplicaţii asistenţă contribuabili (distribuite contribuabililor)
privind: declaraţii fiscale, declaraţii informative, situaţii
financiare;
Informaţii privind depunerea declaraţiilor electronice;
Informaţii privind obţinerea certificatului digital;
Informaţii privind Spaţiul Privat Virtual;
Informaţii privind PATRIMVEN
Listă obligaţii restante către bugete
Situaţii statistice privind formarea profesională a
personalului
Planul de pregătire profesională anual
Situaţiile financiare trimestriale (anuale) privind creanţele
bugetului de stat
Comunicatele şi informaţiile de presă
Rapoarte statistice privind activitatea AJFP Vrancea;
Date statistice privind modul de soluţionare a petiţiilor la
nivel de AJFP Vrancea;
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Serviciul informaţii fiscale

Biroul monitorizarea colectării
veniturilor bugetare

Biroul asistenţă contribuabili

Structura colectare

Structura de Inspecţie Fiscală

Structura Trezorerie

Serviciul fiscal municipal Adjud

Model cerere informaţii de interes public;
Model reclamaţie administrativă
Informaţiile publice furnizate din oficiu conform art. 5 din
Legea 544/2011
Informaţii privitoare la valabilitatea codului de înregistrare
în scopuri de TVA în celelalte state membre (la solicitare);
Date statistice privind activitatea de cooperare
administrativă între statele membre (număr solicitări de
verificare primite/transmise; număr cereri de schimb
internaţional de informaţii primite şi transmise, sume atrase
la buget în urma schimbului de informaţii, etc.)
Date statistice privind activitatea de analiză a cererilor de
înregistrare TVA depuse de contribuabili, respectiv de
monitorizare a comportamentului fiscal al persoanelor
impozabile înregistrate în scopuri de TVA
Date de sinteză privind activitatea de colectare la
bugetul general consolidat şi activitatea de executare silită
Norme de venit;
Informaţii privind documentaţia pentru eliberarea
certificatelor de atestare a plăţii impozitelor persoanelor
fizice şi juridice nerezidente.
Formulare de declaraţii şi modul lor de completare;
Informaţii referitoare la măsurile întreprinse în vederea
îmbunătăţirii activităţii de asistenţă a contribuabililor
Date de sinteză privind activitatea de colectare la bugetul
general consolidat şi activitatea de executare silită;
Date statistice privitoare la numărul contribuabililor
înregistraţi pe forme de proprietate;
Date statistice privind activitatea de înregistrare fiscală a
persoanelor juridice şi fizice precum şi radierea acestora din
evidenţa fiscală;
Date statistice referitoare la depunerea Declaraţiei Unice
privind venitul realizat de către contribuabilii persoane fizice;
Date statistice privind destinaţia sumei reprezentând
până la 2% sau 3,5% din impozitul anual şi virarea sumelor
către entităţile nonprofit;
Informaţii privind organizarea licitaţiilor pentru vânzarea
unor bunuri;
Informaţii privind conţinutul şi documentaţia aferentă:
eliberării certificatelor de atestare fiscală, formulării cererilor
prin care se solicită înlesniri la plată, solicitării rambursării
TVA,
Date statistice privind numărul de certificate de cazier
fiscal emise şi scopul emiterii acestora.
Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor în timpul
desfăşurării inspecţiilor fiscale;
Modelul Raportului de inspecţie fiscală, al formularelor şi
documentelor utilizate de inspecţia fiscală;
Lista propunerilor privind declararea contribuabililor
inactivi;
Date statistice privind activitatea de inspecţie fiscală
Situaţia execuţiei bugetului general consolidat ;
Decizii de repartizare a sumelor si cotelor pentru
echilibrarea unităţilor administrativ-teritoriale ;
Decizie privind aprobarea termenelor de întocmire si
depunere a situaţiilor financiare, trimestriale si anuale de
către unităţile administrativ - teritoriale ;
Date de sinteză privind activitatea de colectare la
bugetul general consolidat şi activitatea de executare silită;
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Date referitoare la contribuabililor înregistraţi pe forme
de proprietate;
Declaraţii, documente de plată, avize de garanţie;
Certificate de atestare fiscală, documente de executare
silită;
Lista contribuabililor inactivi/reactivaţi
Informaţii privind organizarea licitaţiilor pentru vânzarea
de bunuri;
Date statistice privind destinaţia sumei reprezentând 2%
sau 3,5% din impozitul anual şi virarea sumelor către entităţi
nonprofit

Serviciul fiscal orăşenesc
Panciu

Date statistice privind activitatea de colectare la bugetul
general consolidat precum şi activitatea de executare silită;
Date statistice privind numărul contribuabililor înregistraţi
pe forme de proprietate;
Date statistice privind depunerea declaraţiilor informative
sau speciale de către persoane fizice şi juridice;
Lista contribuabililor inactivi;
Informaţii privind organizarea de licitaţii;
Date statistice privind destinaţia sumei reprezentând 2%
sau 3,5% din impozitul anual şi virarea sumelor către entităţi
nonprofit.
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