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Către:............. 
 
In atentia:.......... 
 

 
 
 

INFORMARE 

privind gradul de realizare a programului de venituri  bugetare 

pe primul semestru al anului 2020 
 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău ca structura subordonată Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, are stabilite în anul 2020  ca principale  obiective  

următoarele: 

 

 Creşterea conformării voluntare; 

 Reducerea evaziunii fiscale; 

 Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii; 

 Creşterea eficienţei colectării; 

 Modernizarea instituţiei. 

  

Prin intermediul celor 4  structuri teritoriale ce funcţionează în cadrul A.J.F.P. Buzău  

respectiv Activitatea de colectare Buzău, Serviciul Municipal Râmnicu Sărat, Serviciul Fiscal 

Oraşenesc Pătârlagele şi Serviciul Fiscal Oraşenesc Pogoanele, sunt asigurate activităţile  de 

administrare a obligaţiilor fiscale ale celor 22.734 contribuabili – persoane juridice şi 15.771 

contribuabili – persoane fizice, iar prin intermediul Activităţii de Inspecţie Fiscală s-a asigurat 

întărirea disciplinei fiscale. 

Cuantificarea    rezultatelor    activităţii    desfăşurate   de   Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice  Buzău este  redată indicaţorii de performanţă stabiliţi de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală.  

 

Prezentam realizarea principalilor indicatori de performanţa în semestrul I 2020: 

 

 Gradul de realizare a programului de încasari venituri bugetare (valori nete) a fost 

realizat în procent de 97,62%; 

 Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de  impozite a fost realizat 

în procent de 88,63%; 

 Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric), inclusiv plăţi 

parţiale a fost realizat în procent de 76,90% ; 

 Numărul   de  inspecţii  efectuate  de  un  inspector  la contribuabili  persoane  juridice în 

semestrul I 2020 a fost de  3,97  , iar la persoane fizice la  6,38 ; 
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 Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspectiilor fiscale la contribuabili 

persoane juridice a fost în valoare de 623.563 lei iar la persoane fizice 90.805 lei: 

 

 Activitatea de colectare 

 

 Activitatea de administrare a veniturilor statului a fost axată pe îmbunătaţirea 

comportamentului fiscal al contribuabililor, creşterea gradului de conformare voluntară la plată a 

acestora şi  implicit  a veniturilor colectate la bugetul general consolidat al statului. 

 Totalul net al veniturilor bugetare colectate de catre A.J.F.P. Buzău în semestrul I 2020 a fost 

în valoare  901,35 mil. lei.  

În structură, pe bugete, situaţia privind realizarea  veniturilor bugetare comparativ cu 

programul de încasări, se prezintă astfel:  

 

                                                                                                         - mil. lei – 

INDICATORI 

Realizare program semestrul I 2020 

Program  incasari Realizari  
Grad realizare 

program 

Bugetul de stat 373,17 360,49 96,60% 

Bugetul asigurarilor sociale de 
stat 

372,62 365,84 98,18% 

Bugetul  fondului national unic 
de asigurari de sanatate 

164,77 162,66 98,72% 

Bugetul asigurarilor sociale 

pentru somaj 
12,75 12,37 97,06% 

TOTAL BUGET CONSOLIDAT     
EXCLUSIV  VAMA 

923,31 901,35 97,62% 

 

 Structura  bugetului general consolidat, pe categorii de bugete,  la 30.06.2020 se prezintă 

grafic, astfel:  
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Colectarea  veniturilor la bugetul de stat pe surse de provenienţă, în semestrul I  2020,  se 

prezintă astfel: 

                                                                                            - mil. lei- 

INDICATORI 

Realizare program semestrul I 2020 

Program  incasari Realizari  Grad realizare program 

Bugetul de stat 373,17 360,49 96,60% 

impozit profit 38,20 39,04 102,21% 

impozit venit 117,25 120,50 102,78% 

TVA 114,34 96,27 84,20% 

accize 0,02 0,02 100,00% 

rest venituri 103,36 104,65 101,25% 

 
În cadrul bugetului de stat ponderea cea mai mare a încasărilor a fost la impozitul pe venit şi 

la  TVA , acestea reprezentând 60,13% din totalul realizărilor. 

Structura bugetului de stat pe surse de provenienţă în semestrul I 2020, se prezintă grafic,  

astfel: 

 

 
 

Evoluţia lunară a încasărilor nete la bugetul general consolidat în semestrul I 2020 se prezintă 

astfel:                                                                                                           

                                                                                                                                              

~mil. lei~ 

INDICATORI 

SEMESTRUL I  2020 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie 

PROGRAM 166,57 155,74 120,92 159,06 149,62 171,40 

  REALIZAT 166,57 155,74 120,91 159,08 140,54 158,53 

Grad realizare 100% 100% 99,99% 100,01% 93,93% 92,49% 

Structura bugetului de stat pe 

surse de provenientă în 

semestrul I 2020

39.044.444

120.504.638

96.271.370

14.452

104.652.509

i mpozi t  pr of i t i mpozi t  veni t T VA acci ze r est  veni tur i

impozit profit impozit venit TVA accize rest venituri
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Comparativ cu  realizările semestrului I 2019 încasarile nete din primele 6 luni ale anului 

2020 au crescut cu 3,22%.  Situaţia se prezintă astfel: 

                                                                                           - mil .lei- 

INDICATORI 

Realizari semestrul I comparativ  2020/2019 

Realizari 

semestrul I 2019 

Realizari 

semestrul I 2020 %   2020/2019 

Bugetul de stat 332,36 360,49 108,46% 

Bugetul asigurarilor sociale de stat 
364,12 365,84 100,47% 

Bugetul  fondului national unic de 

asigurari de sanatate  
165,33 162,66 98,39% 

Bugetul asigurarilor sociale pentru 

somaj 
11,47 12,37 107,93% 

TOTAL  873,27 901,35 103,22% 

 

 

Sumele încasate la bugetul general consolidat sunt determinate şi de sumele declarate de către 

contribuabili . 

Situaţia sumelor declarate  pe semestrul I 2020 se prezintă astfel: 

                                                                                                                             mil. lei 

  
2020 total   

semestrul 

I 2020 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie 

  Sume declarate 192,51 151,46 174,11 189,51 147,34 156,34 1.011,26 

Autocompensări 5,46 3,55 3,34 6,50 4,47 5,11 28,44 

Declarat soc. în 

insolvenţă 
1,40 0,94 1,01 1,06 0,84 0,91 6,16 

Sume declarate 

valori nete (rd.1-

rd.2-rd.3 

185,65 146,98 169,75 181,94 142,03 150,31 
 

976,66 
 

 

      În scopul  creşterii gradului de colectare a veniturilor bugetare , în semestrul I 2020 au fost 

întreprinse următoarele măsuri: 

 

 

1) Activitatea de executare silită 

 

 

În perioada 01 ianuarie - 21 martie 2020 s-au luat următoarele măsuri    pentru recuperarea 

restanţelor: 

 

 au fost comunicate un număr de 8.832 somaţii către operatorii economici cu datorii la bugetul 

general consolidat, în valoare totala de  80.168.275 lei; 
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 au fost înfiinţate 1.434 popriri asupra  disponibilităţilor  din conturile bancare pentru suma de  

17.751.005 lei. 

 au fost instituite 234 popriri la terţi pentru suma totală de 2.276.505 lei. 

 au fost înfiinţate un numar de 4 sechestre asupra bunurilor mobile în valoare de 204.026 lei. 

 au fost instituite un număr de 2 sechestre asupra bunurilor imobile în sumă de 731.125 lei. 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr 29/2020, privind unele măsuri 

economice şi fiscal-bugetare , cu completările şi modificările ulterioare, începând cu 21 martie 2020 

au fost suspendate sau au fost întrerupte măsurile de executare silită . 

          Din valorificarea măsurilor de executare silită aplicate, la finele semestrului I 2020 au rezultat 

încasări în cuantum de 51.963.229 lei.  

 

 

2) Eşalonarea la plată a obligatiilor fiscale 

În vederea depăşirii de către contribuabili a dificultăţilor generate de lipsa temporară a 

disponibilităţilor băneşti, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii prin Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a fost instituită posibilitatea acordării eşalonării la 

plată  a obligaţiilor fiscale. 

  La data de 30.06.2020, la nivelul AJFP Buzău erau în derulare un număr de 202 eşalonări la 

plată a obligaţiilor fiscale cu o valoare de 46.772.120 lei.  

 

Situaţia eşalonărilor la plată acordate în semestrul I 2020 se prezintă astfel: 

 

Nr. cereri depuse de 

contribuabili în sem I 

2020 

Valoare (lei) 

Nr. eşalonări 

aprobate 

în semestrul I 2020 

Valoare obligaţii 

eşalonate (lei) 

26 7.730.668 17 3.237.880 

 

 

 

 Activitatea de inspecţie fiscală 

 

 
Activitatea organelor de inspecţie fiscală  în semestrul I 2020 s-a axat  către contribuabilii cu 

risc fiscalselectati în urma analizei de risc şi pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de 

rambursare încadrate la risc fiscal mare 

 

În semestrul I 2020, s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 s-au efectuat 268 verificări la operatorii economici ( 194 la contribuabili persoane juridice 

şi 74 la contribuabili persoane fizice), din care: 

- 186 inspecţii fiscale ( 135 la contribuabili persoane juridice şi 51 la contribuabili 

persoane fizice) 

-   82 controale inopinate (59 la contribuabili persoane juridice şi 23 la 

contribuabili persoane fizice.) 
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 au fost stabilite obligaţii de plată suplimentare în valoare totală de 21.984.083 

lei(21.256.142 lei la contribuabili persoane juridice şi 727.941 lei la contribuabili persoane fizice) , 

cu următoarea componentă: 

- diferenţe de impozite şi taxe în valoare totală de   20.963.500 lei; 

- TVA fără drept de rambursare în valoare totală de     964.083 lei; 

 - valoarea amenzilor aplicate în valoare totală de           56.500 lei. 

                                                                                                    

 au fost înaintate organelor de urmărire penală 6 sesizări, pentru un prejudiciu total de 

12.943.082 lei, din care: 5 sesizări la contribuabili persoane juridice pentru un prejudiciu de 

12.677.140 lei şi o sesizare la un contribuabil persoană fizică pentru un prejudiciu de 265.942 lei.  

 au fost instituite 6 măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.957.824 lei( 4 măsuri 

asigurătorii la contribuabili persoane juridice, în valoare de 1.603.574 lei şi 2 măsuri asigurătorii la 

contribuabili persoane fizice, în valoare de 354.250 lei).   

 la contribuabilii care au înregistrat pierdere fiscală, în semestrul I 2020 s-a stabilit o 

diminuare de pierdere fiscală în valoare totală de 7.669.287 lei. 

 

Urmare a analizei referitoare la contribuabilii aflaţi în administrare, tinând cont şi de 

comportamentul fiscal al acestora şi de constatările organelor de inspecţie fiscală la controalele 

efectuate, din prisma domeniilor de activitate cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscală, ordonate în 

funcţie de valoarea sumelor suplimentare atrase, situaţia pentru semestrul I 2020, se prezintă astfel: 

 

 

                                                                                               - lei-  

Nr. 
crt. 

Domeniul  
Sume stabilite 

sem. I 2020 

1 Activităţi de protecţie şi gardă 4.684.318 

2 Activităţi de contabilitate şi audit financiar 4.638.042 

3 Exploatarea şi prelucrarea materialului lemnos 3.864.065 

4 Producerea şi valorificarea alcoolului şi băuturilor alcoolice 3.469.720 

5 Producerea şi comercializarea mărfurilor agroalimentare 2.778.195 

6 
Fabricarea contrucţiilor metalice şi a produselor din metal, 
sticlă, plastic 

900.403 

7 Comerţul cu amănuntul şi cu ridicata 502.764 

8 Contrucţii şi materiale de construcţii 288.308 

9 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 273.888 

10 Transporturi 240.895 

11 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 147.337 

12 Alte domenii (turism, ş.a.) 139.648 

Total 21.927.583 
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Structura veniturilor suplimentare stabilite de inspecţia fiscală la contribuabilii persoane 

juridice pe tipuri de impozite şi taxe, este următoarea: 

Nr. 
crt.  

Denumire impozit/  taxă/  
contribuţie  

Valoare sume 
stabilite  

- le i-  
Semestrul I 2020  

Pondere  
în tota l  

1 Impozit pe profit/ venit 12.044.976 55% 
2 TVA 5.922.603 27% 
3 Alte impozite (salarii, microintreprinderi, 

accize CAS, etc) 
3.426.819 16% 

4 Impozit pe venituri din dividende 533.185 2% 

 Total 21.927.583 100% 

În reprezentare grafică, ponderea pe categorii de impozite a sumelor suplimentare în total 

sume suplimentare stabilite în semestrul I 2020, fiind următoarea: 

 

 
Verificările  au fost efectuate în domenii de activitate semnificative  din punct de vedere al 

riscului ridicat de evaziune, astfel :  

 în domeniul activităţilor de protecţie şi gardă (1 control); 

 în domeniul activităţilor de contabilitate şi audit financiar (1 control); 

 în domeniul exploatării şi prelucrării materialului lemnos (5 controale);  

 în domeniul producerii şi valorificării alcoolului şi băuturilor alcoolice (1 control); 

 în domeniul producerii şi comercializării mărfurilor agroalimentare (162 controale); 

 în domeniul fabricării construcţiilor metalice şi a produselor din metal, sticlă, 

plastic (13 controale); 

 în domeniul comerţului cu amănuntul şi cu ridicata (23 controale). 

Misiunea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău este să colecteze eficient 

impozitele, taxele, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pentru realizarea unui 

grad corespunzător a programului de venituri bugetare. 

 
Cu deosebită consideraţie, 

 

Viorica POSEA                                                                                                                                                                                                                   

Şef administraţie             Iuliana Radu 

           Şef Birou Comunicare şi Servicii Interne 

 

 

 

 

   Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  


