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MAXIM ISTORIC AL VENITURILOR COLECTATE DE ANAF 

 
ANAF reușește trei recorduri istorice în luna iulie 2018! 
 

1. Cele mai mari venituri lunare realizate de ANAF în toată istoria sa – 26,8 
miliarde lei! 

2. Cea mai mare depășire a programului de încasări venituri bugetare de 
la înființarea ANAF – plus 2,9 miliarde de lei! 

3. Cel mai mare volum al TVA restituit, cumulat în primele 7 luni, din 
existența ANAF – 10,24 miliarde de lei!  

Un nivel  apropiat  s-a mai atins doar în anul 2014, când s-au restituit 
10,2 miliarde lei, în condițiile aplicării cotei standard de 24% TVA, față 
de 19% în prezent.  

 
Aceste performanțe remarcabile ale ANAF sunt rezultatul aplicării unui 
program de guvernare foarte bun, în baza căruia,  în anul 2017, au fost 
implementate politici fiscale corecte și coerente, care să susțină și să 
încurajeze mediul de afaceri. 
  
A fost, în egală măsură rezultatul unui efort colectiv al celor 24 000 de angajați 
ai instituției, care se pot mândri, în  luna iulie 2018, cu un maxim istoric al 
veniturilor colectate de ANAF. 
 
ANAF a făcut o prioritate din aplicarea unor politici coerente pro contribuabili 
concretizate în:  

 acțiuni de prevenție și informare a contribuabilului;  

 mutarea accentului de la întocmirea  de sesizări penale către încasarea 
efectivă a debitelor la bugetul de stat; semnificativ în acest sens este 
faptul că a fost eliminat indicatorul sesizări penale utilizat la evaluarea 
inspectorilor antifraudă și inspectie fiscală. 

 informarea contribuabililor privind beneficiile înlesnirilor la plată și 
acordarea de cât mai multe înlesniri la plată; 

 informări susținute, care au generat creșterea exponențială în ultimele 4 
luni  a numărului de utilizatori în Spațiul Privat Virtual, de la 100.000 la 
peste 624.000.  

 acțiuni majore de inspecție fiscală la contribuabili mari (de exemplu 
continuarea controalelor în sistemul bancar). 
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Pentru o deplină informare și reprezentare a performanței actuale a ANAF, 
semnificativă este evoluția colectării trimestriale a veniturilor din anii 2016 – 
2018 (în lunile în care se înregistrează cele mai mari încasări datorită 
termenelor legale de declarare și plată a impozitului pe profit, TVA datorat 
trimestrial, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, etc):  

 

 
 

Creșterea volumului TVA restituit s-a realizat în condițiile reducerii la 30 
de zile a termenului pentru rambursare, măsură benefică agenților economici 
cărora li se asigură astfel disponibilități financiare pe care le reintroduc în 
circuitul economic.  

În acest mod rambursările de TVA creează plus valoare în fiecare ciclu 
economic, atât pentru agenții economici, prin creșterea cifrei de afaceri și a 
profitului, cât și pentru bugetul statului prin colectarea impozitelor și taxelor 
aferente valorii nou create.  

O astfel de practică consecventă permite o creștere constantă a 
încasărilor din TVA și alte categorii de impozite și taxe. 

 
Agenția Națională de Administrate Fiscală avea planificat pentru luna 

iulie 2018 un program de încasări  bugetare de 23,8 miliarde de lei, potrivit 
prevederilor legilor bugetare anuale, respectiv Legea bugetului de stat nr. 
2/2018  și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 3/2018.  

A reușit să colecteze 26,8 miliarde lei, ceea ce reprezintă:  

 o creștere de 122,9 % - indice nominal ( 116,6% indice real ), cu 
5  miliarde lei  mai  mult față de luna iulie 2017 când s-au 
încasat 21,8 miliarde lei. 

 un grad de realizare de 112,6 %  a programului de încasări, cu 
3 miliarde lei  mai mult față de nivelul comunicat de M.F.P. 

  Aceste venituri suplimentare înseamnă mai mulți bani la bugetul general 
consolidat  și realizarea tuturor premiselor ca măsurile stabilite în programul de 
guvernare să fie realizate, generând astfel bunăstare pentru români. 
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STRUCTURA ÎNCASĂRILOR 
 

BUGETUL DE STAT.  
18,5 miliarde lei, cu 2,9 miliarde lei  mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 
2017 - 15,6 miliarde lei. Reprezintă o realizare de 118,6% - indice nominal, 
respectiv 112,5% indice real. 
Gradul de realizare a programului comunicat de M.F.P. pentru anul 2018 este 
de 115,6%. 
 

 
 
CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE 
Totalul încasărilor - 8,2 miliarde lei, cu 2,1 miliarde lei mai mult față de iulie 
2017 - 6,1 miliarde lei. Realizare  134,4% - indice nominal, respectiv 127,5% 
indice real.   
Gradul de realizare a programului rezultat din legile bugetare anuale pe anul 
2018 (7,7 miliarde lei ) este de 106,5%, astfel: 
 
FONDUL NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 
Volumului sumelor încasate a crescut cu cu 42,8% - indice nominal, respectiv 
cu  0,9 miliarde lei. Astfel, la acest capitol totalul încasărilor în iulie 2018 a fost 
de 3 miliarde lei faţă de 2,1 miliarde lei în luna iulie 2017. 
Gradul de realizare a programului rezultat din legea bugetară pentru anul 2018 
este de 115,4%, 
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BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 
Încasările au o creştere cu 31,6% indice nominal - 5 miliarde lei în iulie 2018 
faţă de 3,8 miliarde lei în perioada similară a anului 2017.  
Gradul de realizare a programului rezultat din legea bugetară pentru anul 2018 
(4,9 miliarde lei pentru iulie) este de 102%, 

 

 
 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE PENTRU ȘOMAJ 
Încasările au fost de 194,5 milioane lei.  
Gradul de realizare a programului rezultat din legea bugetară pentru anul 2018 
( 182,5 milioane lei - iulie ) este de 106,6%. 
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Aceste rezultate demonstrează că transferul contribuțiilor de la angajator la 
angajat a fost o măsură extrem de benefică atât pentru angajați, angajatori cât 
și pentru bugetul de stat. 
 
REZULTATELE CENTRALIZATE pe BUGETE se prezinta astfel : 

 
 

Luna iulie 2018 Program  Realizat % 

Bugetul general 
consolidat 

23,8 26,8 112,3% 

Bugetul de stat 16,1 18,6 115,1% 

Bugetul fondului 
national unic de 
asigurari sociale de 
sanatate 

2,6 3,0 115,4% 

Bugetul asigurarilor 
sociale de stat 

4,9 5,0 102,0% 

Bugetul asigurarilor 
sociale pentru somaj 

0,2 0,2 106,6% 
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