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ANAF a colectat 214,95 miliarde lei în 2017
și a realizat programul prevăzut de legea bugetului

Planul de încasări al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 mld. lei. Conform datelor din
trezorerie s-au încasat 214,95 mld. lei. Această sumă reprezintă cea mai mare încasare anuală
realizată de ANAF din 2003, anul înființării instituției, până în prezent. Prin comparație, în anul
2017 s-a încasat cu 15,50 mld. lei (7,8%) mai mult decât în anul 2016.
Realizarea planului de colectare a fost posibilă prin implementarea unor măsuri de
îmbunătățire a conformării voluntare, care au determinat o creștere anuală progresivă și
susținută a ratei de colectare și echilibrarea veniturilor bugetului general consolidat.
Liniile generale de acțiune au vizat verificarea cu prioritate a contribuabililor cu potențial
ridicat de evaziune și fraudă fiscală, precum și monitorizarea și intervenția operativă în
domeniile cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscală (produse accizabile, achiziții
intracomunitare, operațiuni import/export). De asemenea, au fost desfășurate controale
inopinate și acțiuni specifice pentru controlul activităților sezoniere și acțiuni tematice de control
desfășurate în colaborare cu alte instituții.
Mai mult, în 2017 cuantumul sumelor declarate la bugetul general consolidat a fost de
217,12 mld. lei, cu 7,55% mai mult decât în 2016. Gradul de conformare voluntară la plată a
crescut de la 84,03% în 2016, la 85,44% în 2017.
Este important de precizat că TVA încasată efectiv în cele 12 luni ale lui 2017 a fost de
68,08 mld. lei, comparativ cu 66,64 mld. lei în 2016, iar după compensări și restituri, din TVA
s-au virat 53,54 mld. lei la bugetul de stat, cu 3,6% mai mult decât în 2016 (51,67 mld. lei) și cu
1,87 mld. lei (1,3%) mai mult decât programul prevăzut de legea bugetului. Toate aceste
rezultate au fost obținute în condițiile în care din februarie 2017 cota TVA a scăzut la 19%.
În 2018 va continua implementarea măsurilor de îmbunătățire a colectării și a conformării
voluntare, cu accent pe simplificarea și transparentizarea proceselor interne și creșterea calității
serviciilor furnizate contribuabililor de către ANAF.
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