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- rezultate la 8 luni si prognoza 2017, istoric al colect
 

 1. Reforma Administra ției Fiscale
Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscal

anului 2017, un set de mãsuri fiscale și administrative, care vor transforma institu
fiscalã și vamalã modernã, eficientã 
implementarea unor procese simple și transparente, care s

 
Fiscul va deveni un partener real al mediului economic, prin implementarea unor procese de 

bunã practicã, bazate pe reciprocitate, cu scopul de a facilita conformarea voluntarã la dec
plata obligațiilor fiscale.  

 
Astfel, se au în vedere mãsuri 

“Fisc - Mediu Economic”, dupã cum urmeazã:
 

- Nivelului sumelor declarate de cãtre contribuabili va fi analizat 
va avea în vedere evoluția indicatorilor macroeconomici 
creșterea bazelor de impozitare. În cazul 
urmare a analizelor efectuate (NU în urma unei inspec
rectificarea cuantumului sumelor declarate 
fiscale; 

- Motivele pentru care contribuabilii nu
fi analizate de cãtre personalul din cadrul structurilor specializate ale A.N.A.F.
se constatã cã motivele de neplatã a obliga
neonorarea la termen a obliga
mecanismului eșalonãrii la platã, în

- În cazurile de neconformare la mãsurile 
cu impact semnificativ, se vor aplica 
vigoare. 
 

În acelși timp, modernizarea administra
umană și va avea ca principalele obiective:

- Evaluarea și revizuirea modului de func
reformarea managementului și a sistemului de evaluare a performan
juste a resurselor de cãtre Agenț
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Motivele pentru care contribuabilii nu reușesc sã achite la termen obligațiile fiscale declarate 
fi analizate de cãtre personalul din cadrul structurilor specializate ale A.N.A.F.

motivele de neplatã a obligațiilor sunt lipsa temporarã de lichiditã
neonorarea la termen a obligațiilor contractuale, se are în vedere încurajarea 

ãrii la platã, în scopul evitãrii declanșãrii procedurii de executare 
la mãsurile dispuse de administrația fiscalã, precum 
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i timp, modernizarea administrației fiscale vizează atât propriile procedure, cât 
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- Implementarea unui nou sistem de pregãtire profesionalã a salariaților Agenției pentru 
asigurarea posibilitãții relocãrii resursei umane cãtre domenii de activitate deficitare, contribuind 
la eficientizarea colectãrii și la îmbunãtãțirea serviciilor; 

- Modernizarea infrastructurii informatice necesare funcționarii optime a sistemului de 
administrare fiscalã; 

- Reproiectarea principalelor activitãți ale instituției, dupã cum urmeazã:  
� Dezvoltarea funcției de prevenție a structurilor cu atribuții de control; 
� Flexibilizarea procedurilor de eșalonare la platã; 
� Consolidarea activitãții de asistențã reciprocã la recuperare în materia creanțelor 

fiscale; 
� Transformarea executãrii silite în proces investigativ; 
� Revizuirea procedurii de rambursare TVA. 

- Armonizarea riscurilor identificate la nivelul structurilor din cadrul Agenției Naționale de 
Administrare Fiscalã (activitatea de administrare fiscalã, activitatea de inspecție fiscalã, 
activitatea vamalã, respectiv activitatea de antifraudã fiscalã), cu scopul creãrii unui profil de risc 
unic al contribuabilului, care va sta la baza direcțiilor de acțiune ale fiecãrei structuri din cadrul 
Agenției. 
 
 
 
2. Rezultate la 8 luni si prognoza pe întreg anul 2 017 
 
Totalul veniturilor bugetare colectate de A.N.A.F. in primele 8 luni ale anului 2017 a fost de 

140.399,1 mil lei, ceea ce reprezinta: 
� despasire cu 6% - indice nominal, respectiv plus 7.936,5 mil lei in cifre absolute mai mult 

decat perioada similara a anului 2016 (132.462,6 mil lei) 
� un grad de realizare de 99,5% a programului de incasari stabilit prin legile bugetare 

anuale. 
 
În ceea ce priveste obligatiile fiscale declarate, se constata o evolutie pozitiva. In primele 8 luni 

ale anului 2017 s-a declarat un volum total de 142.778,4 mil lei fata de 135.078,45 mil lei in perioada 
similara a anului 2016, crestere in suma absoluta de 7.699,95 mil lei si crestere procentuala de 5,7%.  

 
De asemenea, în privința estimãrilor legate de colectarea veniturilor bugetare pentru intreg anul 

2017, din analizele cu privire la potentialul de colectare pana la finele anului, rezulta un volum total al 
veniturilor de incasat corespunzator celui prevazut in legile bugetare anuale, asa cum au fost rectificate 
in luna septembrie a.c, respectiv de 214.031,4 mil lei, ceea ce va reprezenta o depasire cu 7,3% a 
incasarilor din anul 2016 (199.458,28 mil lei), respectiv un plus de venituri de cca 14.500 mil lei. 

 
 
 
3. Evolu ția colect ării veniturilor bugetare de c ătre A.N.A.F., de la înfiin țare și pân ă în 

prezent (conform Anexei) 
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ANEXA 

Evolutia colectarii veniturilor bugetare in perioad a 2004 - 2016 
 si a veniturilor bugetare estimate a se incasa in 2017  

            

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Obligatii fiscale declarate 85,193.81 99,491.60 84,885.24 118,011.9 147,348.0 144,358.7 145,207.0 162,719.1 170,368.9 179,636.8 192,178.1 201,998.1 201,873.5 207,976.3

Program 65,707.20 78,870.90 96,064.32 122,208.2 158,847.5 133,948.3 140,530.9 158,286.2 169,523.1 173,629.0 183,950.7 195,147.1 199,763.4 214,031.4

Realizat 68,885.36 79,305.58 96,670.64 116,406.6 144,104.7 135,029.0 142,322.8 157,502.6 167,803.1 173,553.4 182,546.0 196,807.5 199,458.2 214,031.4

Grad de realizare program  (%) 104.8% 100.6% 100.6% 95.3% 90.7% 100.8% 101.3% 99.5% 99.0% 100.0% 99.2% 100.9% 99.8% 100.0%

Realizari/declarat (%) 80.9% 79.7% 113.9% 98.6% 97.8% 93.5% 98.0% 96.8% 98.5% 96.6% 95.0% 97.4% 98.8% 102.9%
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NOTA:  1. obligatiile fiscale declarate pentru anul 2017 au fost estimate pe baza realizarilor din primele opt luni  a.c. la care s-au adaugat realizarile din perioada mai-august ca estimari pentru perioada                                                                       septembrie -
decembrie a.c. 
             2. cotele de impunere aplicate in perioada analizata aferente TVA     

01.01.2009 - 30.06.2010 19%  ,  9% ,  5%  , 0%     

01.07.2010 - 31.12.2015 24%  ,  9% ,  5%  , 0% cu 1 septembrie 2013 cota de 9% s-a extins asupra produselor de panificatie     

cu 1 ianuarie 2015 cota de 9% s-a extins asupra grupei "Turism all inclusiv"     

cu 1 iunie 2015 cota de 9% s-a extins si asupra serviciilor de restaurant si catering, cu exceptia bauturilor aloolice     

cu 1 iulie 2015 cota de 9% s-a extins asupra grupelor de produse alimentare / apa / non alcoolice     

01.01.2016 - 31.12.2016 20%  ,  9%  , 5%  ,  0%     

01.01.2017 - prezent 19%  ,  9%  , 5%  ,  1%  ,  0% 
cu 1 ianuarie 2017 cota de 1% s-a introdus pentru micii agricultori care opteaza pentru regimul special de impunere cu 
TVA     

 
 
 
 
NOTA: modificari legislative an 2017 

reducerea cotei de TVA la 19% 

eliminarea  impozitulului pe constructii speciale 

scutirea impozitarii pensiilor mai mici de 2.000 lei 

modificarea cotelor de impunere accizelor la carburanti ( motorina si benzina  ) 

modificarea plafonului de impunere a  microintreprinderilor de la 100.000 euro la 500.000 euro 

eliminarea plafonarilor pentru contributiile de asigurari sociale 

 


