COMUNICAT DE PRESA
privind
rezultate ale Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi
inregistrate la 31 decembrie 2015
1. Totalul veniturilor nete realizate de A.J.F.P. Iasi, in perioada 1.01- 31.12.2015, a
însumat 2.752,59 mil. lei, ceea ce reprezint o cre tere cu 111,84 % fa de aceea i
perioada a anului trecut ( cresterea in marimi absolute fiind de 291,45 mil. lei).
În structur , pe bugete, situa ia privind realizarea veniturilor fiscale în perioada
1.01-31.12.2015, se prezint astfel:
- Veniturile la bugetul de stat au fost realizate în propor ie de 123,29% fata de
aceeasi perioada a anului precedent.
-In ceea ce prive te bugetele de asigur ri sociale (bugetul asigurarilor sociale,
bugetului asigurarilor de sanatate si bugetul fondului de somaj) se inregistreaza o
crestere a veniturilor incasate cu 104,20 %.
2. Volumul arieratelor recuperabile de la persoane juridice inregistreaza la data
de 31 decembrie 2015, o suma totala de 401,80 mil lei, in scadere fata de luna
noiembrie 2015 cu 11,74 mil lei.
3. Arieratele recuperabile de la contribuabili persoane fizice inregistreaza la
data de 31 decembrie 2015, o suma totala de 63,82 mil lei, in scadere fa de luna
noiembrie 2015, cu 2,25 mil lei;
4. Pentru recuperarea creantelor bugetare, la nivelul unitatilor fiscale ale A.J.F.P.
Iasi s-au intensificat masurile de executare silita, constand in urmatoarele:
- 125.102 somatii comunicate contribuabililor cu obligatii fiscale neachitate, a caror
valoare totala este in suma de 1.423,19 mil lei;
- 197 sechestre aplicate asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand contribuabilor
debitori, cu valoarea de 36,66 mil lei;
- 7.345 popriri pe venituri la terti a caror valoare este de 435,20 mil.lei;
- 33.130 popriri infiintate asupra conturilor bancare ale contribuabililor cu datorii,
valoarea popririlor fiind de 597,44 mil lei.
5. Situatia esalonarilor la plata pana la 31.12.2015:
La nivelul A.J.F.P.Iasi, pân la data de 31.12.2015 un numar de 1.189 contribuabili
au depus cereri de e alonare la plat pentru obliga ii fiscale neachitate în sum de
246,26 mil. lei.
Din aceste solicit ri, organele fiscale au solu ionat :
- favorabil un numar de 974 de cereri, sumele aprobate la e alonare fiind în sum
de 119,78 mil. lei;
-nefavorabil un num r de 210 cereri pentru obliga ii fiscale în sum de 125,72 mil. lei,
-în curs de solu ionare un num r de 5 cereri pentru obliga ii fiscale în sum de0,77
mil. lei.
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