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              SERVICIUL IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI 
 
Codul de identificare fiscală:4364942       Nr......./..../20.... 
 
 
 
                             INVITAłIE 

 
    Domnului/Doamnei..............................,în calitate de 
.......................al/a ..................................... 
    Vă informăm că în data de.................organe de inspecŃie 
fiscală din cadrul ........................................ s-au 
deplasat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru 
al ..................... de la adresa .........................., 
În vederea*1): .................................................. 
    InspecŃia fiscală nu s-a putut efectua, drept care, în baza 
art. 50 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală,republicată în 2007,cu modificările şi 
completările ulterioare, vă invităm în data de..............., 
ora ....., la sediul nostru, camera ......, telefon ............, 
în vederea efectuării inspecŃiei fiscale, ocazie cu care veŃi 
prezenta, conform art. 56 şi 94 din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare,următoarele documente: 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................. 
    Neprezentarea în condiŃiile precizate mai sus constituie 
contravenŃie conform art. 219 alin. (1) lit. c) din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi se sancŃionează cu amendă conform 
art. 219 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepŃia 
cazului în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale 
unei infracŃiuni. 
    Prezenta se întocmeşte în două exemplare*2). 
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___________ 
    *1) Se înscrie obiectul acŃiunii: 
    - prezentarea de înscrisuri în conformitate cu art. 56 din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    - efectuarea unei cercetări la faŃa locului în conformitate 
cu art. 57 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 
2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - efectuarea unei inspecŃii fiscale conform art. 94 din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare 
    *2) Exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin poştă cu 
confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului 
societăŃii comerciale, cu menŃiunea pe exemplarul 2 a calităŃii 
reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr., 
serie, domiciliu), datei şi semnăturii; 
    Exemplarul 2 va fi reŃinut de echipa de inspecŃie fiscală şi 
va fi anexat la raportul de inspecŃie fiscală/procesul-verbal de 
control 
 
 
 


