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Introducere
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Iasi este una dintre cele opt unit i
teritoriale ale Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal cu personalitate juridic , cu
rol de transpunere la nivel teritorial a Strategiei i Programului Guvernului în
domeniul finan elor publice precum i de aplicare a politicii fiscale a statului.
Pornind de la m surile stabilite prin Programul de Guvernare în domeniul fiscalit ii i
anume,
Elaborarea de m suri care s asigure un raport corect între stat i contribuabil,
Îmbun
irea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat prin
încurajarea conform rii voluntare, modernizarea, profesionalizarea
i
descentralizarea,
Îmbun
irea activit ii ANAF în vederea continu rii cre terii veniturilor la
buget prin ameliorarea colect rii taxelor i impozitelor, i
Finalizarea implement rii proiectului B ncii Mondiale de restructurare
reformare a activit ii administra iei,

i

putem spune c demersurile f cute în aceast perioad au contribuit în mod indirect
la implementarea m surilor planificate de nivelul central, iar rezultatele ob inute arat
acest progres.
suri de relaxare fiscal care au influen at nivelul colect rii în anul 2015:
Sc derea CAS cu 5 puncte procentuale
Neimpozitarea profitului reinvestit
Diminuarea taxei pe stâlp de la 1,5% la 1%
Cre terea v rs mintelor la pilonul II de pensii
Sc derea TVA la alimente de la 24% la 9%
Cre terea treptat a încas rilor s-a datorat atât îmbun
irii conform rii voluntare la
declarare i plat , cât i rezultatelor ob inute din încasarea arieratelor i a sumelor
suplimentare rezultate ca urmare a verific rilor desf urate de structurile de control.
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Realiz rile Direc iei generale regionale a finan elor publice Ia i
I.

Colectarea veniturilor bugetare

105,81%

În anul 2015, totalul veniturilor colectate de Direc ia General Regional a
Finan elor Publice Ia i ce constau în impozite, taxe i contribu ii, i alte
contribu ii datorate bugetului general consolidat au fost în sum de
9.012,00 mil.lei, cu o dinamic a veniturilor în propor ie de 9 p.p. fa de
încas rile realizate în anul 2014 (8.196,00 mil.lei).
Suma de 2.222,01 mil. lei, reprezint suma încasat de la contribuabilii mijlocii
administra i la nivelul direc iei generale regionale.
Indicatorul privind realizarea programului de încas ri venituri bugetare (valori
nete), a fost realizat în procent de 105,81 %, fa de obiectivul stabilit de 100%.

Grad de
realizare a
programului de
încas ri venituri
bugetare

Principalele cre teri se reg sesc la categoriile de impozite afectate de fenomenul
evaziunii fiscale: TVA i impozit pe profit.
Sumele restituite efectiv din TVA în anul 2015 au fost în valoare total de 399,70
mil.lei, comparativ cu anul 2014 (305,12 mil.lei).
Cre terea nivelului colect rii, este rezultatul determinat de conformarea voluntar la
plat i de efectul presiunii exercitate de activitatea de inspec ie fiscal .
Realizarea programului anual de încas ri la bugetul general consolidat, pe bugete
componente:
3.596,12 mil.lei - bugetul asigur rilor sociale de stat,
1.469,58 mil.lei - bugetul asigur rilor de s
tate,
114,38 mil.lei - bugetul asigur rilor pentru omaj,
3.831,92 mil.lei - bugetul de stat.
A. Dinamica veniturilor colectate la bugetul general consolidat
Figura 1.1
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
BS

BASS
2015

BFNAUS
2014

Ca urmare a intensific rii activit ii de informare a contribuabililor i a ac iunilor de
control desf urate în special cu ocazia verific rilor privind dotarea i utilizarea
aparatelor de marcat electronice fiscale i respectarea disciplinei financiare, gradul de
conformare la plat a fost în anul 2015 de 80,20%, raportat la obiectivul de 85,00%
fa de anul 2014 (80,39%).
De asemenea, în anul 2015 la nivelul direc iei generale regionale au fost fiscalizate un
num r de 15.436 aparate de marcat electronice, cu un num r de 3.068 de memorii
fiscale arhivate.
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B. Venituri bugetare realizate pe bugete, în condi ii comparabile din punct de
vedere al contribuabililor administra i
Tabel 1.1.

Total

2014

venituri
TOTAL BGC administrat de
A.N.A.F.
Buget de stat (exclusiv
încas ri în vam ) din care:
Impozit pe profit
Impozit pe venit
TVA (exclusiv încas ri pentru
importurile de bunuri)
Accize (exclusiv încas ri în
vam )
Rest venituri (exclusiv
încas ri în vam )
Bugetul Fondului Na ional
Unic de Asigur ri de S
tate
Bugetul asigur rilor sociale
de stat
Bugetul asigur rilor pentru
omaj

2015

2015/2014

C.mijlocii

8.195,81

9.012,00

109,96%

2.222,01

3.648,62
400,59
3.248,03
380,02
1.513,82

4.325,76
493,60
3.831,92
486,68
1.792,78

118,56%
123,22%
117,98%
128,07%
118,43%

1.258,33
0
1.258,33
233,27
353,81

931,99

1.207,67

129,58%

592,72

19,08

7,55

39,57%

6,36

403,12

337,48

83,72%

72,17

1.293,59

1.469,58

113,60%

283,44

3.153,32

3.102,28

98,41%

650,90

II. Administrarea contribuabililor la nivelul regiunii Nord Est
Gestiunea contribuabililor a fost realizat în anul 2015 la nivelul tuturor
administra iilor jude ene ale finan elor publice din cadrul direc iei generale regionale,
Ia i, Suceava, Neam , Boto ani, Bac u i Vaslui.
Num rul contribuabililor administra i în anul 2015 este de 1.183.412, în cre tere
relativ fa de aceea i perioad a anului 2014 (1.148.944), în paralel cu cre terea
semnificativ a num rului debitorilor pentru care a fost deschis procedura
insolven ei în num r de 1.118, fa de anul 2014 (721).
A. Contribuabili gestiona i de administra iile jude ene ale finan elor publice
Figura 1.1
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Vaslui - localit i arondate 86
Boto ani - localit i arondate 78
Bac u - localit i arondate 84
Neam - localit i arondate 83
Suceava- localit i arondate 114
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27.552

153.580
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220.780
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287.475
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B. Contribuabili gestiona i din punct de vedere al înregistr rii
La data de 31.12.2015, din num rul total de contribuabili gestiona i de direc ia
general regional de 1.183.412, cea mai reprezentativ categorie sunt persoanele
fizice administrate pe CNP în num r de 955.171.
Situa ie comparativ cu aceea i perioad
înregistrare i administrare:

a anului 2014 privind modalitatea de

Tabel 1.2.

Total
Persoane juridice
active
inactive
Persoane fizice
administrate pe CUI/CIF
administrate pe CNP
Alti pl titori de impozite i taxe
Sedii secundare înregistrate

1.183.412
2015
131.072
105.398
25.674
1.052.340
89.689
955.171
1703
5.777

1.148.944
2014
129.822
103.749
26.073
1.019.122
88.108
924.808
1.244
4.962

III. Colectarea crean elor bugetare
În anul 2015, din activitatea de executare silit au fost încasate la bugetul general
consolidat sume în valoare de 1.030,64 mil. lei, mai mari cu 23,65% fa de anul
2014 (833,49 mil.lei), din care soma ii comunicate în valoare de 3.229,07 mil.lei,
conturi bancare poprite de 1.601,91 mil.lei, popriri venituri ter i, de 794, 41 mil.lei
i valorific ri sechestre bunuri mobile/ imobile de 9,45 mil.lei.
Pentru atragerea r spunderii solidare, au emise un num r de 646 de decizii, cu
sume în valoare total de 424,83 mil.lei.
În anul 2015, num rul debitorilor pentru care a fost deschis procedura insolven ei
este de 1.118, valoarea creantelor înscrise la masa credal în sum de 1.106,85
mil.lei, cu sume colectate în valoare de 43,93 mil.lei.
In cursul anului 2015 au fost înscrise în Arhiva Electronic de Garan ii Reale
Mobiliare un nr. de 16.346 de avize, cu o valoare a crean elor fiscale în suma de
2.206,18 mil.lei, în cre tere comparativ cu valoarea crean elor înscrise în anul 2014,
(975,23 mil.lei).
Gradul de valorificare al bunurilor confiscate în anul 2015 a fost în procent de
88,04%, valoarea bunurilor valorificate fiind în sum de 3,372 mil.lei, cu bunuri de
valorificat în sum de 3,943 mil.lei.
Pentru recuperarea în România a crean elor stabilite în alte state membre ale
Uniunii Europene, precum i pentru recuperarea într-un alt stat membru al Uniunii
Europene a crean elor stabilite în România, au fost primite un num r de 81 Cereri
de recuperare/ m suri asiguratorii, 7 cereri de notificare i 68 de cereri de informa ii
din Statele Membre ale Uniunii Europene i au fost transmise 11 cereri de recuperare/
suri asigur torii, 4 cereri de notificare i 11 cereri de informa ii c tre State Membre
ale Uniunii Europene, fa de cererile transmise în anul 2014 (17).
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În aceea i perioad , au fost primite un num r de 6 solicit ri de schimb de informa ii
cerere prealabil din Statele Membre ale Uniunii Europene.
Concomitent, a fost continuat aplicarea sistemului
alon rilor la plata obliga iilor
bugetare restante, în sum de 408,46 mil.lei, fa de num rul cererilor aprobate de
4.635, mai mult cu 7 p.p. fa de anul 2014 în care num rul cererilor a fost de 3.595,
iar sumele în valoare de 337,12 mil.lei.
De asemenea sumele încasare din ratele e alonate la plat au crescut cu 5% p.p. în
2015, respectiv, 208,80 mil.lei.
Valoarea indicatorului privind încadrarea în intele asumate cu FMI pentru
num rul alon rilor la plat aflate în derulare la sfâr itul perioadei de raportare, a
fost de 133.172,00 mil.lei, în timp ce valoarea de încadrarea în intele asumate cu
FMI pentru sumele colectate din ratele e alonate a înregistrat valori de 56.918,00
mil.lei.
A. Situa ia arieratelor la persoane juridice 2015 - 2014

1,87%
Ponderea încas rilor
prin aplicarea
surilor de
executare silit , total
venituri încasate

Încas rile din arieratele recuperabile la bugetele administrate de ANAF
au fost în sum total de 1.030,64 mil.lei, din care 953.83 mil.lei au fost
încas ri din arieratele aflate în sold la 31.12.2014 i 997,76 mil.lei au fost
încas ri din arieratele constituite în cursul anului 2015.

Tabel 1.3.

Arierate persoane
juridice 2014

Arierate persoane
juridice 2015

Arierate r mase de recuperat
Total arierate , din care:
953.83
înlesniri 120.62
incerte 482.58
diferen
350.64
Total arierate:
997,76
înlesniri 146.59
incerte 449.32
diferen a 401.85
Program încas ri cumulat 2015

Program venituri Program venituri bugetare
8.607,86
bugetare 2015
Încas ri 9.011.76
Grad realizare (%) 104,69
Program încas ri cumulat 2014
Program venituri Program venituri bugetare
8.008,50
bugetare 2014
încas ri 8.246,76
Grad realizare (%) 102,98
Diferen e cumulat 2015 - cumulat 2014
2015 -2014
Diferen e bugetare
599,36
încas ri 765,01
Grad realizare (%) 127,64
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IV. Combaterea evaziunii fiscale
55,86%
Gradul de asigurare a
colect rii crean elor fiscale
prin prisma m surilor
asigur torii instituite de
inspec ia fiscal

În anul 2015, continuarea aplic rii m surilor de prevenire i
combatere a evaziunii fiscale, diminuarea metodelor de evitare a
declar rii i pl ii obliga iilor fiscale precum i cre terea conform rii
voluntare la declararea i plata obliga iilor fiscale, au fost principalele
obiective de combatere a evaziunii fiscale.

În cadrul noii proceduri de înregistrare în scopuri de TVA aplicabile începând cu
anul 2015 prin care sunt utilizate criteriile de risc pentru evaluarea inten iei i
capacit ii contribuabililor de a desf ura activit i economice ce implic opera iuni în
sfera TVA, au fost primite un num r de 3.069 de solicit ri (declara ii pe propria
spundere pentru evaluarea inten iei i capacit ii persoanelor impozabile de a
desf ura activit i economice care implic opera iuni din sfera TVA).
Procedura urm re te de asemenea i monitorizarea contribuabililor înregistra i în
scopuri de TVA. Prin referatele de aprobare/ neanulare a înregistr rii în scopuri de
TVA, în anul 2015 au fost solu ionate un num r de 2.886 de solicit ri.
Solu ionarea în termen a cererilor de rambursare a TVA primite pentru controlul
anticipat al deconturilor de tax pe valoare ad ugat cu op iune de rambursare, a
reprezentat o prioritate în domeniul activit ii de control.
În anul 2015, din num rul total de 5.181 de ac iuni de inspec ie fiscal realizate, 2.002
reprezint inspec iile fiscale par iale pentru solu ionarea DNOR cu control anticipat,
acestea înregistrând o pondere a ac iunilor DNOR cu control anticipat în total inspec ii
fiscale de 38,64%, în scadere fa de ponderea înregistrat în anul 2014 de 41,28%.
A fost realizat astfel o reducere cu 2,6 p.p. a ponderii inspec iilor fiscale destinate
TVA i o cre tere a inspec iilor fiscale pe baza analizei de risc, cu rezultate în
direc ia supliment rii veniturilor, 1.643 mil. lei sume suplimentare atrase, comparativ
cu anul 2014 (1.340 mil. lei).
Ca urmare a obliga iilor de plat stabilite suplimentar la contribuabili persoane juridice
de c tre organele de inspec ie fiscal , au fost înregistrate cre teri importante, în
special la
surile asigur torii, cu un num r de 262 de m suri stabilite în valoare de
992,63 mil. lei, comparativ cu num rul i valoarea m surilor stabilite în anul 2014
(240, respectiv 451,53 mil.lei).
Valoarea indicatorului privind sumele atrase suplimentar (nete) pe un inspector, ca
urmare inspec iilor fiscale la contribuabili persoane juridice a fost în sum de 7.179,00
mil.lei, nivelul stabilit fiind de 5.000 mil. lei., cu mult în cre tere fa de anul 2014
(4.255.00 mil.lei).
Activit i de verificare efectuate în anul 2015, inclusiv inspec iile fiscale (generale i
par iale) precum i controale inopinate, controale încruci ate i cercet ri la fa a locului
în num r de 9.770:
Tabel 1.4.
Sume suplimentare atrase pe categorii de venituri
TVA
Impozit pe profit
Impozit pe dividende
CAS
Impozit pe veniturile de natur salarial

(mil.lei)
945
514
18
81
30
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Impozit microîntreprinderi
Contribu ii sociale obligatorii
Alte impozite
Sume suplimentare stabilite drept accesorii
Sume aferente actelor administrativ-fiscale desfiin ate prin decizii
emise de organelel competente pentru solu ionarea contesta iilor
Cazuri transmise organelor de urm rire penal în vederea
continu rii cercet rilor (393) i valoarea prejudiciilor acestora
Amenzi contraven ionale aplicate i valoarea acestora (1.188)

1
44
10
617
18
1.557
2

Contribuabili propu i a fi declara i inactivi

129

Deconturi negative de TVA solu ionate cu control anticipat

2.107

suri asiguratorii instituite (293)

1.001

Valoarea pierderii fiscale

216

De asemenea, prejudiciul aferent sesiz rilor penale la contribuabili persoane
juridice a înregistrat un trend ascendent, cu o fluctua ie de 93,14% fa de aceea i
perioada a anului precendent la care num rul proceselor verbale aferente sesiz rilor
înaintate organelor de urm rire penal a fost de 369, în valoare de 1.525,78 mil. lei,
fa de 2014 (789,10 mil.lei).
2. Domenii principale de activitate cu grad de risc ridicat la evaziunea fiscal
Principalele domenii de activitate Sume
suplimentare

Construc ii i materiale de construc ii
Producerea i comercializarea m rfurilor agroalimentare
Exploatarea i prelucrarea materialului lemnos
Transporturi
Producerea i comercializarea produselor energetice
Producerea i valorificarea alcoolului i b uturilor alcoolice

148,79
411,56
85,38
41,44
14,46
19,1

În domeniul activit ii Pre urilor de transfer au fost finalizate un num rde 32 de
inspec ii fiscale prin care au fost analizate rela iile de afiliere precum i pre urile de
transfer practicate între entit ile afiliate identificate, în urma c rora a rezultat o
diminuare a pierderii fiscale în valoare de 10,4 mil.lei, fiind atrase sume
suplimentare (impozit pe profit i accesorii) în valoare total de 4,7 mil.lei.
La nivelul structurilor de inspec ie economico financiar , în anul 2015 au fost
realizate un num r de 459 de ac iuni, fiind atrase sume în valoare total de 782
mil.lei, în cre tere fa de anul 2014 (97,45 mil.lei), din care 46 mil.lei reprezint
diferen e de natur bugetar , 236 mil. lei diferen e de natur financiar iar 500 mil.lei
diferen e de natur fiscal estimate.
3. Activitatea în domeniul vamal
Activitatea de supraveghere i control vamal a urm rit în principal prevenirea i
combaterea traficului ilicit i a contrabandei cu m rfuri i bunuri având grad de risc
ridicat. În cadrul activit ii de constatare a drepturilor vamale eludate, în anul 2015 sau derulat un num r total de 1.542 de ac iuni de control ulterior i ac iuni de
reverificare a declara iilor vamale depuse de agen ii economici, în num r de
30.512. La finalizarea acestor activit i au fost identificate fraude i iregularit i, în
valoare de 12,8 mil.lei.
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Politica de management al riscurilor aplicat atât în ceea ce prive te riscurile de
siguran
i securitate la nivel comunitar, cât i riscurile financiare, utilizat pentru
selec ia pe culuare de control a declara iilor vamale, a contribuit la cre terea
cuantumului taxelor vamale încasate în vam în valoare de 27,52 mil.lei (2015),
25,47 mil.lei (2014) cu un procent de 108,05%, TVA 456,13 mil.lei (2015), 392,05
mil.lei (2014) - 116,34%, Accize 7,91 mil.lei (2015), 1.62 mil.lei (2014) - 490,97% i
alte venituri de 2,05 mil.lei (2015), 0,83 mil.lei (2014), cu un procent de 247,78%.
În anul 2015, direc ia regional vamal a gestionat un flux de c tori de
aproximativ 2.985,504 milioane i 729,793 milioane de mijloace de transport, în
cre tere fa de anul 2014, 2.165,581 milioane de c tori i 517.354 milioane
mijloace de transport.
În domeniul specific al mi
rii în regim suspensiv de accize au fost gestionate în
aplica ia EMCS-RO un num r total de 3.590 de documente administrative de înso ire
a m rfurilor accizabile e-DA (2.322 e-DA ini iate i 1.248 e-DA primite) constatânduse o cre tere de 32%, respectiv 17% fa de anul 2014 a num rului de e-DA (943
ini iate i 1993 primite).
Echipele de supraveghere i control vamal au întocmit un num r de 159 de
procese verbale de control în anul 2015, comparativ cu 117 procese verbale de
control în anul 2014, fiind aplicate amenzi contraven ionale în cuantum de 6, 54 mil.
lei în anul 2015 comparativ cu 3, 85 mil. lei în 2014.
De asemenea, în prima parte a anului 2015 au fost întreprinse opera iuni vamale
comune cuprinzând activit i de colaborare/cooperare interinstitu ional la nivel
na ional i interna ional cu diver i parteneri, pe probleme vamale în domeniul
prohibi iilor, restric iilor în vederea protej rii siguran ei i s
ii, a mo tenirii
culturale i a mediului înconjurator, respectiv:
opera iune interna ional de cooperare la nivel na ional i interna ional pentru
prevenirea traficului ilicit de m rfuri strategice în lan urile de aprovizionare
interna ionale;
opera iune interna ional organizat de Centrul Sud-Est European de aplicare a Legii
(SELEC) i Centrul de Cooperare Poli ieneasc Interna ional (MAI-CCPI) pentru
cooperarea la nivel na ional între institu iile de aplicare a legii i la nivel interna ional
între rile membre SELEC pentru a preveni traficul ilicit de produse contraf cute
pentru protec ia plantelor, pesticide i chimicale periculoase i de euri periculoase;
opera iune interna ional care vizeaz combaterea traficului ilicit de metamfetamin
pe vector aerian;
opera iune ini iat de INTERPOL cu scopul de a coopera la nivel national si
interna ional pentru a urm ri traficul ilegal de de euri de echipamente electrice i
electronice;
opera iune pentru combaterea traficului ilegal cu medicamente prin concentrarea
controalelor asupra coletelor/trimiterilor postale (eventual ca urmare a comenzilor
prin intermediul Internet-ului).
4. Solu ionarea contesta iilor
2, 27%

Direc ia general regional a finan elor publice Ia i solu ioneaz contesta iile
formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale
asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situa iei emise
în conformitate cu legisla ia în materie vamal , a m surii de diminuare a
pierderii fiscale stabilite prin dispozi ie de m suri, care au ca obiect impozite, taxe,
contribu ii, datorie vamal , accesoriile acestora precum i contesta iile formulate
împotriva deciziilor de reverificare.
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Pondere sume,
admitere/
respingere

La data de 01.01.2015, se aflau în curs de solu ionare un num r de 606 de dosare
de contesta ii formulate, cu 716 capete de cerere, ce însumeaz 143.904,00 mil.lei,
fiind formate pe parcursul anului un num r de 847 de dosare de contesta ii, cu 1.068
capete de cerere privind actele administrative fiscale întocmite de structurile direc iei
generale regionale, în sum total contestat de 232.266,00 mil.lei. Pentru un num r
de 925 de dosare de contesta ii au fost solu ionate 1.156 capete de cerere privind
actele întocmite de organele fiscale i vamale ale direc iei generale regionale, cu
suma total contestat de 185.928,00 mil.lei.
La data de 31 decembrie 2015 se aflau în curs de solu ionare un num r de 528
dosare de contesta ii cu 628 capete de cerere privind actele întocmite de structurile
direc iei generale regionale cu suma contestat de 190.242,00 mil.lei.
Gradul de realizare a indicatorului privind rata sumelor admise de instan în total
sume contestate la instan a atins procentul de 17,41 %, în sc dere fa de anul
2014 (24,14%), cu 6,73 p.p..
Ponderea sumelor pentru care s-au pronun at de organele de solu ionare a
contesta iilor solu ii de admitere i/sau desfiin are în totalul sumelor solu ionate pe
fond de structura de solu ionare a contesta iilor din cadrul direc iei generale regionale
a finan elor publice, a fost de 2,27%, în sc dere cu 16,5 p.p. (18,77% 2014).
4. Activitatea de informa ii fiscale
Pentru combaterea riscurilor de neconformare fiscal , îmbun
irea colabor rii
cu administra iile fiscale i organismele europene i interna ionale prin cooperarea
administrativ pe linie de TVA i impozite directe, în anul 2015, au fost transmise
pentru verificarea tranzac iilor intracomunitare în statele membre UE, un num r de
126 de solicitari tip SCAC, SCAC SPONTAN i ANTIFRAUDA. De asemenea, au fost
primite i solu ionate solicit ri ale statelor membre UE pentru verificarea tranzac iilor
intracomunitare cu diver i operatori români, în num r de 63.

V. Îmbun

irea conform rii voluntare

1. Îndrumarea i asisten a acordate contribuabililor
Pentru determinarea îmbun
irii conform rii voluntare, în anul 2015, la nivelul
Direc iei generale regionale a finan elor publice Ia i au fost mediatizate urm toarele
servicii lansate pe portalul ANAF: „Spa iul Privat Virtual” prin care este asigurat
comunicarea actelor administrative fiscale în form
electronic
precum i
transmiterea de cereri sau documente de c tre persoanele fizice i „Buletinul
Informativ Fiscal”, privind informa ii cu caracter fiscal, de îndrumare a
contribuabililor, pentru îndeplinirea obliga iilor fiscale.
La nivelul tuturor unit ilor fiscale din cadrul Direc iei Generale Regionale a Finan elor
Publice Ia i este acordat asisten în ceea ce prive te înregistrarea în Spa iul
Privat Virtual, asigurându-se permanent popularizarea acestui serviciu, direct la
sediul organului fiscal, prin telefon, pe postul local de televiziune precum i
asigurarea de c tre func ionarii publici a interac iunii de tip front office privind
utilizarea Spa iului Privat Virtual.
Pentru primirea contribuabililor la sediul administra iilor jude ene ale finan elor publice
Ia i, Neam i Suceava, a fost achizi ionat un Sistem automat care gestioneaz
automat solicit rile contribuabililor, ce permite selectarea problematicii solicitate
i eliberarea unui bon de ordine, cu precizarea ghi eului la care trebuie s se
prezinte contribuabilul.
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De asemenea, spa iul de a teptare al unit ilor a fost dotat cu un panou special
care ofer informa ii vizuale i auditive privind num rul de ordine i ghi eul la care va
fi primit contribuabilul.
Începând cu data de 1 octombrie 2015, în cadrul direc iei generale regionale a fost
înfiin at serviciul de „Call center” destinat contribuabililor. În urma înfiin rii
serviciului, la nivelul structurii de servicii pentru contribuabili au fost recep ionate un
num r de 560 de apeluri.
Pentru realizarea unei comunic ri eficiente cu contribuabilii, dar i în vederea
orient rii spre servicii la distan , au fost mediatizate materiale informative destinate
contribuabililor, elaborate de ANAF, privind o mai bun informare asupra obliga iilor
ce le revin, dar i cu privire la serviciile oferite: Ghidul privind actele justificative
necesare eliber rii diverselor categorii de documente/emiterii autoriza iilor
solicitate de contribuabili”, Bro ura „Servicii contribuabili”, elaborat în cadrul
proiectului cofinan at din FSE prin PODCA 2007-2013.
În cadrul aceluia i proiect, au fost distribuite contribuabililor flye-re, bro uri i afi e, în
vederea cre terii vizibilit ii serviciilor promovate i a unei comunic ri eficiente.
De asemenea, asisten a i îndrumarea acordat contribuabililor a fost realizat la
sediul organului fiscal, fiind formulare un num r de 1.117 de r spunsuri în scris,
1.057 prin email, asisten acordat telefonic, 39.350 de apeluri, precum i prin
intermediul întâlnirilor organizate de direc ia general regional cu contribuabili, atât
la nivel aparatului propriu cât i la nivelul unit ilor fiscale re edin de jude .

VI. Cre terea eficien ei colect rii
94,77%
Lei cheltui i la 1
mil. venituri
bugetare nete

112,00%
Cheltuieli cu
personalul

Num rul posturilor ocupate cu personal la finele anului 2015 a fost de 2.806,
(2.980 num r total de posturi).
Veniturile bugetare nete colectate la num rul de personal au fost în valoare
de 3.21 mil.lei, fa de nivelul programat de 2,87 mil.lei, cu un procent de
realizare de 112,00%.
Veniturile bugetare nete colectate la num rul de contribuabili au fost realizate
în procent de 105,52%.

Pentru dezvoltarea resursei umane a direc iei generale regionale, în aceast
perioad au fost organizate sesiuni de formare în vederea dezvolt rii aptitudinilor de
rela ii publice. Totodat , au fost desf urate la nivelul structurii de formare
profesional un num r de 2285 de instruiri în diverse domenii de interes pentru
activitatea institu iei, 1286 de cursuri i un num r de 2806 de persoane instruite.
De asemenea, în anul 2015 a fost concretizat la nivel central, depunerea Notei
conceptuale a proiectului Reabilitarea i modernizarea posturilor vamale de frontier
de pe grani a România - Moldova, respectiv posturile vamale Albi a - Leu eni,
Sculeni - Sculeni i Giurgiule ti – Giurgiule ti în cadrul Programului Opera ional
Comun România – Moldova 2014 -2020.
1. Integritatea personalului vs. Control intern
În anul 2015, a fost continuat implementarea Strategiei Na ionale Anticorup ie
2012-2015 în cadrul Direc iei generale regionale a finan elor publice Ia i i a
Metodologiei privind managementul riscurilor de corup ie ini iat în anul 2014.
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În scopul cre terii gradului de educa ie anticorup ie, respectiv, al prevenirii
faptelor de înc lcare a eticii i integrit ii profesionale precum i a faptelor de
corup ie, în anul 2015 au fost efectuate num r de 268 de activit i de instruire i
preg tire profesional a personalului privind normele de conduit , conflictele de
interese, cunoa terea rolului consilierului de etic , compatibilit i, transparen
decizional i accesul la informa iile de interes public.
Pentru implementarea Strategiei, în aceea i perioad a fost realizat evaluarea unui
num r de 388 de angaja i ai direc iei generale regioanale privind cunoa terea
legisla iei specifice m surilor preventive anticorup ie. În urma evalu rii personalului
antionat, a rezultat o cre tere cu 4 p.p. a gradului de cunoa tere a m surilor
preventive anticorup ie, 94%, fa de anul 2014 (90%).
Din perspectiva atribu iilor de control intern gestionate de structura de specialitate
din cadrul direc iei generale regionale, au fost întocmite un num r de 15 acte de
control în urma c rora au fost propuse i aprobate un num r de 64 de m suri pentru
eliminarea neregularit ilor constatate i îmbun
irea activit ilor supuse verific rilor
(anul 2014, 13 m suri).
2. Comunicare i rela ii publice
Pentru informarea opiniei publice, în anul 2015 au fost redactate i transmise c tre
institu iile mass media un num r de 127 de comunicate de pres .
Au fost gestionate un num r de 44 de solicit ri scrise i procesate un num r total de
1.063 de peti ii adresate direc iei generale regionale.
În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, au
fost procesate un num r total de 1066 de solicit ri de informa ii de interes public.
3. Domeniul bugetar
Pl ile efectuate în anul 2015 pentru func ionarea structurilor direc iei generale
regionale au avut o pondere de 99,41% din totalul creditelor bugetare aprobate în
bugetul de cheltuieli pentru anul 2015: cheltuieli de personal (222.098,00 mil.lei),
cheltuieli pentru bunuri i servicii (21.361,00 mil.lei), cheltuieli de capital (4.513.00
mil.lei), executarea silit a crean elor bugetare (502,00 mil.lei) precum i desp gubiri
civile (50,00 mil.lei).
4. Audit public intern
În planul de audit public intern, pentru anul 2015 au fost incluse un num r de 17
misiuni de audit public intern de regularitate.
Principalele domenii de activitate care au f cut obiectul misiunilor de audit public
intern planificate a se realiza în anul 2015 au fost în domeniul activit ii privind
contabilitatea crean elor bugetare, activitatea de executare silit , cu referire la
crean ele bugetare rezultate din activitatea vamal , rambursarea TVA, restituiri i
compens ri, precum i activitatea de inspec ie fiscal .
Ca urmare a realiz rii misiunilor de audit public intern, a fost efectuat raportarea
iregularit ilor sau posibilelor prejudicii, astfel, pe parcursul anului 2015 au fost
întocmite un num r de 25 de Formulare de constatare i raportare a iregularit ilor de
tre structura de audit public intern. Constat rile i recomand rile formulate în
Formularele de constatare i raportare a iregularit ilor au fost cuprinse în Rapoartele
de audit public intern.
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5. Repartizarea în anul 2015 a sumelor defalcate din TVA pe unit i
administrativ-teritoriale:
Sume defalcate din TVA pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul
jude elor - aloc rile efectuate prin Legea nr. 356/2014 a bugetului de stat pentru anul
2015, au fost în sum de 124.786,00 mil. lei, cu rectific ri de 9.287,00 mil. lei,
Sume defalcate din TVA pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, ora elor i municipiilor, 479.095,00 mil.lei, rectific ri, 58.928,00 mil.lei.
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 23.441,00 mil. lei,
rectific ri, 83.194,73 mil. lei, din care suma de 8.376,73 mil.lei reprezint plata
arieratelor, precum i
Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 20.510,00, mil.lei.
Repartizarea sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit efectiv încasat în
anul 2015, încas ri efective în valoare de 123.105,00, cu o estimare ini ial de
100.579,00 mil.lei i rectific ri ulterioare de 25.359,00 mil.lei.
În ceea ce prive te colaborarea cu alte institu ii, în aceast perioad au avut loc
schimburi de informa ii în ceea ce prive te sesiz rile de investigare a unor fapte de
evaziune fiscal .
Au fost dezvoltate rela iile de colaborare cu Oficiul Registrului Comer ului în domeniul
înregistr rii fiscale a contribuabililor, actualizarea datelor din registrul contribuabililor,
eliberarea cazierului fiscal, precum i alte situa ii prev zute în Protocolul de
colaborare încheiat la nivel central, între ANAF i ONRC, precum i pentru
combaterea muncii la negru, în baza Protocolului încheiat la nivel central, între ANAF
i Inspec ia Muncii.
Conform Ordinului comun nr. 542/ 08.04.2015 încheiat între Ministerul Finan elor
Publice i Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor vârstnice au
fost preluate de la Institutele Teritoriale de Munc jude ene, în vederea recuper rii,
titlurile executorii în care sunt individualizate crean ele privind comisionul datorat de
angajatorii inspectoratelor teritoriale de munc .
Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscal sunt comunicate Direc iei
Generale de Antifraud Fiscal informa ii privind modul de ducere la îndeplinire a
surilor asiguratorii dispuse de structura de Antifraud Fiscal , fiind monitorizate
deciziile de instituire a m surilor asiguratorii pentru obliga iile de plat . De asemenea,
sunt comunicate amenzile încasate ca urmare a proceselor verbale de constatare i
sanc ionare a contraven iilor emise de aceast structur .
Rela iile de colaborare cu Institu ia Prefectului de la nivelul Administra iilor jude ene
ale finan elor publice, re edin de jude , sunt eficientizate în mod continuu prin
intermediul particip rii reprezentan ilor din cadrul aparatului propriu direc iei generale
regionale i administra ii jude ene în cadrul a diferite comisii i colegii.
În anul 2016, ne-am propus ca obiectiv permanent, îmbun
irea continu a
performan ei generale. Vrem s ne aducem contribu ia la cre terea eficacit ii i
eficien ei în colectarea impozitelor i a contribu iilor sociale, la cre terea conform rii
voluntare, pentru reducerea presiunii fiscale exercitate asupra contribuabililor,
contribu ie direct propor ional cu îmbun
irea serviciilor acordate.

Doina NAUM, Director general al DGRFP Ia i
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