MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău

INFORMARE
privind gradul de realizare a programului de venituri bugetare
pe primul semestru al anului 2022
la nivelul judeţului Buzău

În anul 2022, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău , în vederea
realizării programului de încasări venituri bugetare , are următoarele obiective care
derivă din Strategia ANAF 2021-2024 :







creşterea eficienţei colectării;
îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii;
măsuri de prevenire și combatere a evaziunii fiscale;
simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru
conformării voluntare la declararea obligaţiilor fiscale;
sprijinirea conformării la plata obligațiilor fiscale;
poziționarea AJFP Buzău ca o entitate eficientă și transparentă.

susţinerea

Rezultatele activităţii desfăşurate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Buzău, pe semestrul I 2022, sunt reflectate de indicaţorii de performanţă
realizaţi, în raport cu cei stabiliţi de ANAF.
Prezentam principali indicatori de performanţa:
 Gradul de realizare a programului de încasari venituri bugetare (valori nete) a
fost realizat în procent de 100,22%;
 Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite şi de
contribuabili, a fost realizat în procent de 90,09%;
 Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspectiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice a fost în valoare de 261.291 lei/inspector iar la
persoane fizice 437.350 lei/inspector.
Prin activitatea desfăşurată de cele patru structuri de colectare : Buzău, Rm. Sărat ,
Pătârlagele şi Pogoanele, sunt administrate obligaţiile fiscale pentru 24.613 contribuabili
persoane juridice şi 16.469 contribuabili persoane fizice, iar prin intermediul Activităţii
de Inspecţie Fiscală se asigură întărirea disciplinei fiscale.
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Programul de încasări venituri bugetare în semestrul I 2022, a fost realizat în
procent de 100,22% , veniturile realizate fiind în sumă de 1.092,51 mil. lei , faţă de un
program de încasări de 1.090,16 mil.lei.
În structură, pe bugete, situaţia privind realizarea
programul de încasări, se prezintă astfel:

veniturilor comparativ cu

- mil. lei –
Realizare program
INDICATORI
Program incasari

Realizari

Bugetul de stat
Bugetul asigurarilor
sociale de stat
Bugetul fondului national
unic de asigurari de
sanatate
Bugetul asigurarilor
sociale pentru somaj
TOTAL BUGET
CONSOLIDAT
EXCLUSIV VAMA

Grad realizare
program

101,62%
457,98

465,38

429,95

424,82

98,81%

100,12%
187,50

187,72

14,73

14,59

99,05%

1.090,16 1.092,51

100,22%

Structura încasării veniturilor bugetare, pe categorii de bugete, la 30.06.2022 se
prezintă grafic, astfel:
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Având în vedere faptul că cele mai mari încasări sunt la bugetul de stat , respectiv
42,60% din totalul încasărilor , prezentăm principalele surse de provenienţă:

Program
incasari

Bugetul de stat
impozit profit
impozit venit
TVA
rest venituri

Realizari

457,98

465,37

43,52

43,85

150,36

162,55

164,44

143,56

99,66

115,41

mil. lei-

Grad realizare
program

101,61%
100,76%
108,11%
87,30%
115,80%

În cadrul bugetului de stat ponderea cea mai mare a încasărilor a fost la impozitul
pe venit şi la TVA , acestea reprezentând 65,78% din totalul realizărilor.
Structura bugetului de stat pe surse de provenienţă în semestrul I 2022, se prezintă
grafic, astfel:

Evoluţia lunară a încasărilor nete la bugetul general consolidat în semestrul I 2022
se prezintă astfel:
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~mil. lei~
SEMESTRUL I 2022
INDICATORI

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

PROGRAM

179,87

156,56

171,63

198,43

195,48

188,19

REALIZAT

180,22

164,15

168,52

191,50

194,74

193,38

100,19%

104,85%

98,19%

96,51%

99,62%

102,76%

Grad realizare

Situaţia realizărilor semestrului I 2022 comparativ cu încasarile din primele 6 luni
ale anului 2021 se prezintă astfel:
- mil .leiRealizari semestrul I
INDICATORI
Realizari
Realizari
%
semestrul I 2021 semestrul I 2022
2022/2021
466,83

Bugetul de stat
Bugetul asigurarilor sociale de
stat
Bugetul fondului national unic
de asigurari de sanatate
Bugetul asigurarilor sociale
pentru somaj

424,71
183,44
14,58
1.089,56

TOTAL

465,38

99,69%

424,82

100,03%

187,72

102,33%

14,59
1.092,51

100,07%

100,27%

Sumele încasate la bugetul general consolidat sunt influenţate de următoarele:
a) sumele declarate de către contribuabili :
mil. lei
2022
ianuarie februarie
Sume
declarate
Autocompensări
Declarat soc. în
insolvenţă
Sume
declarate
valori nete
(rd.1-rd.2-rd.3

martie

aprilie

mai

iunie

total
semestrul
I 2022

208,99

164,82

163,14

212,89

171,70

218,82

1.140,36

7,02

4,40

4,46

6,39

7,56

7,47

37,30

2,31

0,47

0,28

0,42

0,53

0,35

4,36

199,66

159,95

158,40

206,08

163,61

211,00

1.098,70
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b) măsurile de executare silită întreprinse în semestrul I 2022:
În perioada analizată, pe lângă colectarea obligaţiilor curente ale contribuabililor
s-a acţionat permanent pentru prevenirea formării de noi arierate şi reducerea
arieratelor existente în evidenţe, acesta fiind unul din obiectivele strategice ale planului
de actiune al A.J.F.P.Buzău.
Pentru recuperarea obligaţiilor neachitate la bugetul general consolidat al statului
de la operatorii economici, am
instituit ca regulă importantă în activitatea de
administrare, detectarea sistematică şi imediată a rău platnicilor, pentru a începe fără
întârziere măsurile de executare silită împotriva acestora. S-a urmărit ca organele fiscale
să acţioneze rapid în faţa contribuabililor care nu şi-au respectat obligaţiile declarative
cât şi cele de plată.
În analizele de lucru cu şefii structurilor teritoriale, s-au dispus următoarele
măsuri:
 monitorizarea zilnică a agentilor economici cu risc ridicat de generarea arieratelor;
 aplicarea succesivă sau concomitentă, după caz, a tuturor măsurilor de executare
silită prevăzute de Codul de procedură fiscală;
 instituirea imediată a măsurilor asiguratorii;
 demararea procedurii de declarare a stării de insolvabilitate şi insolvenţă în cazul
în care măsurile de executare silită nu dau rezultatele scontate;
 monitorizarea atentă a dosarelor de insolvenţă în care suntem parte.
În scopul creşterii gradului de colectare a veniturilor bugetare şi recuperare a
arieratelor au fost aplicate toate măsurile de executare silită în conformitate cu
prevederile Legii nr. 207 /2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Dintre măsurile întreprinse
restanţelor, menţionăm:

în

perioada 01.01-30.06.2022 pentru recuperarea

 au fost comunicate un număr de 32.827 somaţii către operatorii economici cu
datorii la bugetul general consolidat, în valoare totala de 228,68 mil. lei;
 au fost înfiinţate 7.657 popriri asupra
pentru suma de 83,52 mil. lei.

disponibilităţilor

din conturile bancare

 au fost instituite 2.303 popriri la terţi pentru suma totală de 5,49 mil. lei.
 au fost înfiinţate un numar de 7 sechestre asupra bunurilor mobile în valoare de 0,2
mil. lei.
Din valorificarea măsurilor de executare silită aplicate în perioada de referintă, la
finele semestrului I 2022 au rezultat încasări în cuantum de 76,92 mil. lei, din care 69,16
lei de la persoane juridice şi 7,76 lei de la persoane fizice.
Încasările realizate ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită, în semestrul
I 2022, au reprezentat 7,04 % din totalul încasărilor realizate la bugetul general
consolidat.
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Forme de executare silita

Încasări din
executare silita
(mil.lei)

Ponderea pe
forme de
executare în
total încasari din
executare silită

TOTAL ÎNCASĂRI DIN EXECUTARE SILITA

76,92

100%

-din somatii fara alte forme de executare silita

54,30

70,60%

- din popriri conturi bacare

21,51

27,96%

-din popriri terti

0,55

0,71%

- din valorificare sechestre mobile

0,07

0,09%

-din valorificari sechestre bunuri imobile

0,49

0,64%

Din datele de mai sus se constată că cel mai bine valorificate, în recuperarea
creanţelor, au fost somaţiile, reprezentând 70,60% din totalul sumelor recuperate prin
executare silită, locul imediat următor fiind ocupat de recuperarea sumelor prin
decontare bancară ca urmare a indisponibilizării conturilor agenţilor economici restanţieri
(27,96%), în timp ce realizările din popririle la terţi au reprezentat 0,71% din totalul
sumelor încasate din executare silită.
c) facilităţile fiscale acordate în semestrul I 2022, ca urmare a măsurilor de
susţinere a contribuabililor , care s-au confruntat cu lipsa lichidităților cu efecte asupra
solvabilității .
Aceste măsuri au inclus:
 amânarea la plată şi anularea dobânzilor și penalităților (OUG 69/2020)
pentru un număr de 2.157 de agenţi economici;
 eşalonarea la plată conform Legii 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală pentru un număr de 311 contribuabili pentru suma de 37.371.113 lei. La data de
30.06.2022, la nivelul AJFP Buzău erau în derulare un număr de 429 eşalonări la plată a
obligaţiilor fiscale pentru debite în valoare de 69.346.628 lei.
d) activităţile de inspecţie fiscală
Activitatea organelor de inspecţie fiscală a fost orientată, cu precădere, către
contribuabilii cu risc fiscal ridicat pentru administraţia fiscală, în aceasta perioadă fiind
efectuate inspecţii fiscale:
- la contribuabilii cu risc fiscal ridicat, selectaţi în urma analizei de risc realizată pe baza
informaţiilor proprii sau deţinute de organele fiscale ori comunicate de către alte
instituţii sau structuri de control.
- în vederea soluţionării deconturilor negative cu opţiune de rambursare încadrate la risc
fiscal mare;
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Urmare a măsurilor întreprinse la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Buzău în vederea combaterii evaziunii fiscale, a îmbunătăţirii conformării voluntare şi a
creşterii gradului de încasare a obligaţiilor datorate bugetului general consolidat, per
ansamblu, pentru principalii indicatori ai activităţii de inspecţie fiscală, în perioada
ianuarie – iunie 2022, s-au înregistrat următoarele rezultate:

Au fost efectuate 364 verificări la operatorii economici (241 la contribuabili
persoane juridice şi 123 la contribuabili persoane fizice), din care:
-202 inspecţii fiscale (130 la contribuabili persoane juridice şi
72 la contribuabili persoane fizice);
-110 verificări documentare (69 la contribuabili persoane
juridice şi 41 la contribuabili persoane fizice);
-52 controale inopinate (42 la contribuabili persoane juridice şi
10 la contribuabili persoane fizice).

Au fost stabilite obligaţii de plată suplimentare în valoare totală de 14.578.856 lei
(10.529.245 lei la contribuabili persoane juridice şi 4.049.611 lei la contribuabili persoane
fizice), cu următoarea componentă:
-

diferenţe de impozite şi taxe în valoare totală de 13.882.957 lei;

-

TVA fără drept de rambursare în valoare totală de

-

valoarea amenzilor aplicate în valoare totală de

615.081 lei;
80.318 lei.

Situaţia obligaţiilor de plată suplimentare stabilite în perioada ianuarie - iunie
2022, se prezintă astfel:

- leiPersoane
juridice

Persoane
fizice

Diferenţe de impozite, taxe si
contribuţii

9.911.335

3.971.622

TVA fără drept de rambursare

537.592

77.489

10.448.927

4.049.111

31
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337.062

449.901

Indicator

Total sume stabilite
Numar inspectori activi
Sume stabilite / inspector

Având în vedere importanţa obiectivului ANAF privind creşterea eficienţei colectării,
structura de inspecţie fiscală a urmărit permanent creşterea gradului de încasare a
sumelor stabilite de AIF, situaţia fiind următoarea:
Tip contribuabil
verificat
Persoane juridice
Persoane fizice
TOTAL

Sume stabilite
suplimentar
(lei)
10.448.927
4.049.111
14.498.038

Sume
încasate
(lei)
5.643.750
217.325
5.861.075

Grad de
încasare
(%)
54 %
5,4%
40,4%
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Au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 80.818 lei, din
care: 80.318 lei la contribuabili persoane juridice şi 500 lei la contribuabili persoane
fizice.
Principalele abateri care au condus la aplicarea amenzilor contravenţionale au fost:
nedepunerea la termenele legale a declaraţiilor de impozite şi taxe şi a declaraţiilor
recapitulative, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală şi neîntocmirea
documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate,
neînregistrarea acestora în contabilitate în perioada la care se referă conform
prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată.

Au fost înaintate organelor de urmărire penală 4 sesizări la contribuabili persoane
juridice, pentru un prejudiciu total de 1.496.074 lei.
Constatările semnificative, care au condus la încadrarea în prevederile Legii nr. 241/2005
pentru combaterea şi prevenirea evaziunii fiscale, au fost: omisiunea în tot sau în parte a
evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale
efectuate sau a veniturilor realizate; refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta
organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu.

Au fost instituite 7 măsuri asigurătorii în valoare totală de 2.842.220 lei (4 măsuri
asigurătorii la contribuabili persoane juridice, în valoare de 2.433.903 lei şi 3 măsuri
asigurătorii la contribuabili persoane fizice, în valoare de 408.317 lei), aceste măsuri fiind
instituite întrucât în urma inspecţiilor fiscale efectuate s-au identificat cazuri în care
exista pericolul ca debitorul să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale sau să-şi
risipească patrimoniul, îngreunând colectarea debitelor constatate suplimentar.

S-a stabilit diminuarea pierderii fiscale în valoare totală de 2.272.434 lei la un
număr de 7 contribuabili persoane juridice care au înregistrat pierdere fiscală.
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
inspecţiile fiscale efectuate, din prisma domeniilor de activitate cu grad ridicat de risc la
evaziunea fiscală, ordonate în funcţie de valoarea sumelor suplimentare atrase, situaţia
pentru perioada ianuarie - iunie 2022, se prezintă astfel:
Număr
Sume stabilite
Nr.
controale
ianuarie - iunie
Domeniul
crt.
ianuarie 2022
iunie 2022
-leiProducerea şi comercializarea
1
105
4.891.105
mărfurilor agroalimentare
Exploatarea şi prelucrarea
2
11
2.688.756
materialului lemnos
3 Construcţii şi materiale de construcţii
40
2.354.238
4 Alte domenii
82
1.570.861
5 Turism
7
477.930
6

Transporturi
Total

9

53.295

254

12.036.185
8

Structura veniturilor suplimentare stabilite de inspecţia fiscală la contribuabilii persoane
juridice şi fizice pe tipuri de impozite şi taxe, este următoarea:

Nr.
crt.

Denumire impozit/ taxă/
contribuţie

Valoare sume
stabilite
- leiianuarie - iunie
2022

Pondere
în total

1

TVA

8.320.916

57%

2

Impozit pe profit/ venit

3.818.186

26%

3

Alte impozite (salarii, accize, CAS
etc.)

1.554.671

11%

4

Impozit pe venituri din dividende

804.265

6%

14.498.038

100%

Total

Ponderea pe categorii de impozite a sumelor suplimentare în total sume
suplimentare stabilite în perioada ianuarie - iunie 2022, în reprezentare grafică, se
prezintă astfel:

Pentru perioada următoare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău are
următoarele obiective:
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-îmbunătăţirea serviciilor oferite , prin dezvoltarea unei relaţii de parteneriat cu
contribuabilii pentru serviciile prestate;
-digitalizarea activităţii;
-prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
-eficientizarea colectării veniturilor la bugetul general consolidat prin îndeplinirea
tuturor indicatorilor de performanţă.
În contextul procesului de digitalizare se va continua dezvoltarea următoarelor
proiecte:
 sistemul de poprire electronică;
 simplificarea fişei analitice pe plătitor în cazul persoanelor juridice;
 identificarea vizuală on-line, în vederea înrolării de la distanţă în SPV;
 programarea on-line pentru asistenţă a contribuabililor la sediul unităţilor
fiscale;
 mediatizarea utilizării Spaţiului Privat Virtual.
În continuare, dorim ca A.J.F.P.Buzău să fie o administraţie fiscală eficientă ,
capabilă să răspundă provocărilor şi care să ofere servicii publice de calitate, un mediu
corect tuturor categoriilor de contribuabili.

Cu stimă,
Şef administraţie
Valentin Orşa

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

10

