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OBIECTIVUL STRATEGIEI ANAF 2021-2024 - REDUCEREA EVAZIUNII FISCALE -  
 

 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Ialomița și-a fixat ca obiectiv strategic 
reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane, în vederea menținerii unui mediu 
economic echitabil pentru toți contribuabilii, conform Strategiei ANAF 2021-2024. 
 Pentru îndeplinirea acestui deziderat, Activitatea de Inspecție Fiscală din cadrul 
AJFP Ialomita a efectuat, în luna aprilie, controale la contribuabili persoane fizice și 
juridice  2021, înregistrând următoarele rezultate: 
 - 22 de inspecții fiscale efectuate (finalizate) – din care: 17 la contribuabili 
persoane juridice și 5 la contribuabili persoane fizice;  
 - 27 controale (controale inopinate) - din care: 20 la contribuabili persoane juridice 
și 7 la contribuabili persoane fizice;  
 - 2016,38 mii lei obligații suplimentare stabilite –  din care: 1795,63 mii lei la 
contribuabili persoane juridice și 220,75 mii lei la contribuabili persoane fizice.  
 Din punct de vedere al ponderii impozitelor în totalul obligațiilor suplimentare 
stabilite, sumele din contributii reprezintă o pondere de 42,46%, iar sumele din TVA dețin 
o pondere de 29.34% . 
 Principalele acțiuni în care au fost implicate structurile de inspecție fiscală în în 
luna martie 2021:  
 - controale inopinate pentru creșterea gradului de conformare voluntară la 
declarare și plată a obligațiilor fiscale de către contribuabili; 
 - 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; 
 -  inspecții fiscale efectuate în vederea soluționării în termen a deconturilor de TVA 
cu opțiune de rambursare primite pentru control anticipat .  
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