
            

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRAȘOV 

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 

Serviciul VENITURI BUGETARE 

      Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul) 
Nr. ........../……/20….              Nr. …..……/……/20…. 

Cod SIRUTA: 40287           

Codul de identificare fiscală: 4384419        

Adresă: str. Republicii, nr. 3, 0268-211313 

Aprobat, 

Conducător organ fiscal local, 

L.S.......................................... 
(prenumele, numele şi semnătura) 

 

 

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ 

încheiat la data de .......................... 
 

CAPITOLUL I - Date despre inspecţia fiscală şi contribuabil 
Subsemnaţii …………………………………………….........……………...…………………………….…

1)
, 

având funcţia de ……………………………………..……..… în cadrul ……………..……………………………………, 

în baza titlului VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu 

legitimaţia de serviciu nr. ……… şi cu Ordinele de serviciu nr. …….…/………… și nr. ………/………… ,  am efectuat, 

în perioada ………………………….., un control ............................................................., în vederea...................................... 

………………………………………………………………...................................................................................................
2)

 

la ……………………………..........…………......................………………………………….., cu domiciliul fiscal în 

ROMÂNIA/........................................., judeţul ......................................................, codul poştal ........................., municipiul/ 

oraşul/comuna ..................................... satul/sectorul ............................, str. ....................... ...................................................., 

nr. ........., bl. ..........., sc. ........, et. ......., ap …......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ….... .... nr. ..............., 

C.I.F.
3)

 ..............................., tel:................................ fax:.............................. , e-mail ……………………………………..…, 

codul CAEN al activităţii principale: ..........................., contul bancar ....................................................... .............................. 

Contribuabilul a fost înştiinţat de începerea inspecţiei fiscale prin Avizul de inspecţie fiscală ....…......../…………. 

Numărul şi data acordului de amânare, precum şi noua dată de începere a inspecției fiscale (dacă este cazul):  

............................................................................................................................................ ............................................. 

Inspecţia fiscală a fost înregistrată în Registrul Unic de Control, la poziţia .........……/…………………….…..  

Perioada supusă inspecţiei fiscale: 
□ ..............................................................................., conform avizului de inspecţie fiscală; 

□ ................................................................................, pentru următoarele motive...................................................... 

...................................................................................................................................................................................................
4)

 

Controlul s-a desfăşurat la ………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………..……........................................................................................................... ...........
5)

 

Contribuabilul este reprezentat de …………………...................................................……………………….……., 

………………………………………………….. 
6)

, în calitate de …………..……………………………………………… 

Obiectul inspecţiei fiscale:  
□ verificarea bazelor de impunere; 

□ verificarea realităţii declaraţiilor fiscale în corelaţie cu datele din evidenţa contabilă, registrele societăţii sau 

orice alte documente justificative existente în societate ori obţinute prin controale încrucişate, precum şi cu alte declaraţii 

depuse în conformitate cu legile speciale; 
□ verificarea corectitudinii si exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabil; 

□ verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale si contabile; 

□ stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora; 

□ altele: ........................................................................................................................ ........................................ 

Obligaţiile fiscale care fac obiectul inspecţiei fiscale sunt următoarele :  

…………………………................................................................................................................................. ....……… 

……………………………................................................................................................................ ....................…..... 

............................................................................................................................. .........................................................  

 

Ultima inspecţie fiscală: a fost consemnată prin Actul de control.................. din data de …............................ .. 

şi s-a efectuat pentru perioada …..............................................…  

                                                 
1) Prenumele și numele persoanelor din cadrul organelor fiscale locale; 
2) Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă controlului;  

3) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);  

4) Se va completa în cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie fiscală, prin înscrierea perioada verificată efectiv; 

5) Se va preciza adresa la care s-a desfăşurat controlul, precum şi modul (proprietate/chirie/altele) și tipul de deţinere al spaţiului (punct de lucru, sucursală, subunitate, o altă 

proprietate); 

6) Prenume, nume, CNP. 

Anexa nr. 2 

Model 2016 ITL 056 

lnk:CLS%20INS%201000601%202002%200


CAPITOLUL II - Constatări 

 

1. Constatări fiscale (se completează pentru fiecare obligaţie fiscală verificată):  

 

A. Informaţii despre obligaţia fiscală:  

- denumirea obligaţiei fiscale;  

- perioada supusă inspecţiei fiscale;  

- prezentarea procedurii de control utilizate. În cazul verificării prin sondaj, selectarea documentelor şi a 

operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecţie fiscală în funcţie de natura activităţii contribuabilului;  

- facilităţile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, subvenţii) de care a beneficiat contribuabilul în perioada 

supusă inspecţiei fiscale şi modul de respectare a acestora.  

 

B. Baza de impunere  

a) În cazul în care se constată aspecte care modifică baza de impunere, se vor menţiona:  

- elementele identificate în activitatea contribuabilului care au influenţat baza de impunere;  

- punctul de vedere al inspecţiei fiscale faţă de interpretarea contribuabilului;  

- consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept şi temeiul legal pentru modificarea bazei de 

impunere;  

- modul de calcul al bazei impozabile şi stabilirea eventualelor diferenţe, precum şi calculul impozitului, taxei sau 

al contribuţiei stabilite suplimentar. Pentru obligaţiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribuabilului de a 

efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui drept şi corectitudinea calculului sumei deduse;  

- calculul obligaţiilor fiscale accesorii la diferenţele de impozite, taxe sau contribuţii stabilite de inspecţia fiscală;  

- stabilirea responsabilităţilor pentru aplicarea sau determinarea eronată a bazei impozabile şi efectuarea de 

propuneri pentru sancţionare conform prevederilor legale, acolo unde este cazul.  

b) În cazul în care baza de impunere nu se modifică, se va menţiona acest lucru. În această situaţie se vor prezenta 

următoarele:  

- perioadele efectiv verificate;  

- documentele care au stat la baza concluziei că obligaţia fiscală este corect determinată.  

 

2. Alte constatări  
.................................................................................................................................................. ................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................  

 

3. Discuţia finală cu contribuabilul  

A. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului: 

- se vor consemna, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care contribuabilul este înştiinţat despre 

data, ora şi locul de desfăşurare a discuţiei finale; 

- în caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la discuţia finală, acest fapt va fi menţionat expres în raport; 

- de asemenea, se va prezenta o sinteză a punctului de vedere al contribuabilului pentru fiecare diferenţă de 

impozit, taxă, contribuţie. 

 

B. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului:  

- se va prezenta rezultatul analizei efectuate de echipa de inspecţie fiscală faţă de punctul de vedere al 

contribuabilului.  

- argumentele organelor de inspecţie fiscală vor fi prezentate pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru 

care contribuabilul a prezentat punctul său de vedere.  

 

4. Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale  
Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie la care s-au calculat diferenţe sau accesorii în sarcina contribuabilului 

se vor prezenta următoarele informaţii:  

Nr. 

crt 

Denumirea obligaţiei fiscale Perioada verificată/Perioada pentru care s-au 

calculat obligaţiile fiscale accesorii 

Obligaţie fiscală 

stabilită suplimentar 

de plată De la data Până la data 

     

     

     
 

5. Anexe  
Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie verificată, la Raportul de inspecţie fiscală se vor anexa situaţii, tabele, 

copii de pe documente, note explicative, necesare susţinerii constatărilor, fiind parte integrantă din prezentul raport.  

 

Raportul a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contribuabil, unul pentru organele de 

inspecţie fiscală şi unul pentru organul fiscal local unde contribuabilul este luat în evidenţă ca plătitor de impozite şi taxe.  
 

       Avizat,       Întocmit, 

Şef compartiment,      .......................................... 

…...........................................     (prenumele, numele, funcția  şi semnătura) 

(prenumele, numele şi semnătura) 


