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Activitate AJFP Vrancea în trimestrul III 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, în trimestrul III 2021 a realizat 
venituri nete în sumă de 396,95 milioane lei cu un grad de realizarea a programului  de 
încasări de 107,03%.  

Pe bugete componente ale bugetului general consolidat situaţia încasărilor realizate au 
următoarea structură:   

 buget de stat  - 165,22  milioane lei (grad de realizare a programului de încasări 
108,53%); 

 buget asigurări sociale de stat – 157,80 milioane lei grad de realizare a programului 
de încasări 105,65%); 

 buget fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate -68,66 milioane lei grad de 
realizare a programului de încasări 106,06%) 

 buget asigurări pentru şomaj – 5,27 milioane lei (grad de realizare a programului de 
încasări 115,52%). 

În cadrul bugetului de stat situaţia privind realizarea veniturilor bugetare pe surse se 
prezintă astfel:  

 Impozit pe profit – 13,66 milioane lei; 
 Taxa pe valoarea adăugată – 53,66 milioane lei; 
 Impozit pe venit – 49,39 milioane lei; 
 Accize – 3,97 milioane lei; 
 Alte impozite şi taxe – 44,54 milioane lei.  

Organele de inspecţie din cadrul AJFP Vrancea au  desfăşurat, în perioada de referinţă  un 
număr de 151 acţiuni de control fiscal (inspecţii fiscale, controale inopinate, controale 
încrucişate şi cercetări la faţa locului ) la agenţii economici selectaţi în baza analizei de risc 
fiind vizaţi contribuabilii cu potenţial de evaziune şi fraudă fiscală ridicat.  

Urmare acestor acţiuni de control, s-a stabilit ca obligaţie suplimentară de plată suma de 
12,93 milioane lei. 

În urma inspecţiilor efectuate în perioada iulie-septembrie 2021 au fost instituite 6 măsuri 
asiguratorii în valoare de 0,41 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.  
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