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Activitatea de Inspecție Fiscală la raport 

 

ANAF și-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale și a economiei 

subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 – 2024, inspectorii 

fiscali din cadrul AJFP Galați, au efectuat în anul 2021, controale la contribuabili 

persoane juridice și fizice, înregistrând următoarele rezultate: 

 inspecții fiscale (finalizate) – 428, din care 298 la contribuabili persoane 

juridice și 130 la contribuabili persoane fizice; 

 

 controale (controale inopinate și controale încrucișate) – 427, din care 

392 la contribuabili persoane juridice și 35 la contribuabili persoane 

fizice; 

 

 obligații suplimentare stabilite – 88,55 milioane lei, din care 82,97 

milioane lei la contribuabili persoane juridice și 5,58 milioane lei la 

contribuabili persoane fizice. 

 

Din totalul obligațiilor suplimentare stabilite, contribuțiile aferente veniturilor 

dețin ponderea cea mai importantă, respectiv 46,94% (41,56 milioane lei).                                                                      

Principalele acțiuni în care au fost implicate structurile de inspecție fiscală în anul 

2021, au constat în: 

 inspecții fiscale din proprie inițiativă efectuate la contribuabili persoane 

juridice și persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru 

verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii 

și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili; verificarea 

sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt 

aferente; stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale în baza 

analizei de risc; 
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 inspecții fiscale efectuate în vederea soluționării în termen a 

deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru control 

anticipat și ulterior; 

 

 controale inopinate pentru creșterea gradului de conformare voluntară la 

declarare și plată a obligațiilor fiscale de către contribuabili; 

 

 creșterea rolului prevenției inspecției fiscale în relația cu contribuabilul. 

 

În virtutea rolului preventiv, urmare acțiunilor de verificare documentară 

efectuate la contribuabili persoane juridice, în perioada ianuarie - decembrie 2021, 

organele de inspecție fiscală au efectuat 109 acțiuni de control documentar, fiind 

stabilite obligații suplimentare în cuantum de 2.258.894 lei. 

La contribuabilii persoane fizice s-au inițiat 18 acțiuni, rezultând obligații de plată 

înscrise în decizii de impunere în cuantum de 43.866 lei. 

Pentru abaterile constatate s-au aplicat un număr de 59 amenzi contribuabililor 

persoane juridice și fizice, în cuantum total de 218.400 lei . 

 

Mioara Daniela CARP 

Șef Administrație 
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