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              SERVICIUL IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI 
 
Codul de identificare fiscală:4364942       Nr......./..../20.... 
 
 
 
                                               Aprobat, 
                                                PRIMAR 
                                           CONSTANTIN SAVA                   
 
 
 
 

RAPORT DE INSPECłIE FISCALĂ 
încheiat la data de ............... 

 
 
    CAPITOLUL I Date despre inspecŃia fiscală şi contribuabil 
 
    
SubsemnaŃii...................................................1), 
având funcŃia de...................... în cadrul ..............., 
în baza titlului VII din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu legitimaŃia 
de inspecŃie fiscală nr. ......... şi cu Ordinele de serviciu nr. 
......../............am efectuat,în perioada...................., 
uncontrol................,învederea..............................
..............................................................*2) 
la............................................................,cu 
domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/........................., 
judeŃul.............,codulpoştal...............,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.*) .........................., tel./fax 
................................,e-mail ........................, 
codul CAEN al activităŃii principale desfăşurate 
......................,contul bancar............................. 

ROMANIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI 

JUDEłUL IALOMIłA 
Calea Bucureşti, nr.104, cod poştal 925300 

Tel./Fax 0243/254975 

www.primariaurziceni.ro 



    Contribuabilul a fost înştiinŃat de începerea inspecŃiei 
fiscale prin Avizul de inspecŃie fiscală .........../............ 
Numărul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat**) 
............................. 
    InspecŃia fiscală a fost înregistrată in Registrul Unic de 
Control, la poziŃia .........../................ 
    Perioada supusă inspecŃiei fiscale: 
    []........................................,conform avizului 
de inspecŃie fiscală; 
    []........................................,pentru următoarele 
motive...........................................................
.............................................................***) 
    Controlul s-a desfăşurat în perioada ...................... 
la.........................................*3)unde contribuabilul 
sus-menŃionat are ............................................*4) 
    Contribuabilul este reprezentat de ......................*5), 
în calitate de .................................................. 
 
    Obiectul inspecŃiei fiscale: 
    [] verificarea bazelor de impunere; 
    []verificarea realităŃii declaraŃiilor fiscale şi informative 
în corelaŃie cu datele din evidenŃa contabilă, registrele 
societăŃii sau orice alte documente justificative existente în 
societate ori obŃinute prin controale încrucişate, precum şi cu 
alte declaraŃii depuse în conformitate cu legile speciale; 
    [] verificarea corectitudinii si exactităŃii îndeplinirii 
obligaŃiilor de către contribuabil; 
    [] verificarea respectării prevederilor legislaŃiei fiscale 
si contabile; 
    [] stabilirea diferenŃelor obligaŃiilor de plată, precum şi a 
accesoriilor aferente acestora; 
    []altele: ................................................... 
    ObligaŃiile fiscale care fac obiectul inspecŃiei fiscale sunt 
următoarele: 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
    Ultima inspecŃie fiscală: a fost consemnată prin Actul de 
control...............din data de .......................... şi 
s-a efectuat pentru perioada .................................... 
 
 
    CAPITOLUL II Anexe 
    Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuŃie verificată, la 
Raportul de inspecŃie fiscală se vor anexa situaŃii, tabele, 
copii de pe documente, note explicative, necesare susŃinerii 
constatărilor, fiind parte integrantă din Raportul de inspecŃie 
fiscală. 
 
    1.Constatări fiscale (se completează pentru fiecare obligaŃie 
fiscală verificată): 



 
    A. InformaŃii despre obligaŃia fiscală: 
    - denumirea obligaŃiei fiscale; 
    - perioada supusă inspecŃiei fiscale; 
    - prezentarea procedurii de control utilizate. În cazul 
controlului prin sondaj, selectarea documentelor şi a 
operaŃiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecŃie 
fiscală in funcŃie de natura activităŃii contribuabilului; 
    - facilităŃile fiscale (scutiri, reduceri, ajutor de stat, 
subvenŃii) de care a beneficiat contribuabilul în perioada supusă 
inspecŃiei 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 menŃiona: 
    - elementele identificate în activitatea contribuabilului 
care au influenŃat baza de impunere; 
    - punctul de vedere al inspecŃiei fiscale faŃă de 
interpretarea contribuabilului; 
    - consecinŃele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de 
drept şi temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere; 
    - modul de calcul al bazei impozabile şi stabilirea 
eventualelor diferenŃe, precum şi calculul impozitului, taxei sau 
al contribuŃiei stabilite suplimentar. Pentru obligaŃiile 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 obligaŃiilor fiscale accesorii la diferenŃele de 
impozite, taxe sau contribuŃii stabilite de inspecŃia fiscală; 
    - stabilirea responsabilităŃilor pentru aplicarea sau 
determinarea eronată a bazei impozabile şi efectuarea de 
propuneri pentru sancŃionare conform prevederilor legale, acolo 
unde este cazul. 
    b) În cazul în care baza de impunere nu se modifică, se va 
menŃiona acest lucru. În această situaŃie se vor prezenta 
următoarele: 
    - perioadele efectiv verificate; 
    - documentele care au stat la baza concluziei că obligaŃia 
fiscală este corect determinată. 
 
    2. Alte constatări 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
.................................................................
................................................................. 
 
 
 
 



    3. DiscuŃia 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 înştiinŃat despre 
data, ora şi locul de desfăşurare a discuŃiei finale; 
    - în caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la 
discuŃia finală, acest fapt va fi menŃionat expres în raport; 
    - de asemenea, se va prezenta o sinteză a punctului de vedere 
al contribuabilului pentru fiecare diferenŃă de impozit, taxă, 
contribuŃie; 
 
    B. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al 
contribuabilului: 
    - se va prezenta rezultatul analizei efectuate de echipa de 
inspecŃie fiscală faŃă de punctul de vedere al contribuabilului. 
    - argumentele organelor de inspecŃie fiscală vor fi 
prezentate pentru fiecare impozit, taxă sau contribuŃie pentru 
care contribuabilul a prezentat 
punctul său de vedere. 
 
    4. Sinteza constatărilor inspecŃiei fiscale 
    Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuŃie la care s-au 
calculate diferenŃe sau accesorii în sarcina contribuabilului se 
vor prezenta următoarele informaŃii: 
 
 

Perioadaverificata/ 
Perioada pentru care s-au 
calculatobligatiile 
fiscale accesorii 

Nr. 
crt 

Denumirea obligatiei 
fiscale 

De la data Pana la data 

Obligatia 
fiscala 
stabilita 
suplimentar 
de plata 

     
     
     
     
     
 
 
    Raportul a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care 
unul pentru contribuabil, unul pentru organele de inspecŃie 
fiscală şi unul pentru organul fiscal de administrare competent, 
unde contribuabilul este luat în evidenŃă ca plătitor de impozite 
şi taxe. 
 
 
 
               Avizat, 
           Şef serviciu,                         Întocmit, 
         Ec. MARIA IRIMIE                   L.S. ............. 



 
 
 
 
        
 
---------- 
    *1) Nume, prenume organe de inspecŃie fiscală; 
    *2) Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă 
controlului; 
    *) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul 
numeric personal, 
numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
    **) Se va completa în cazul în care data începerii inspecŃiei 
fiscale a 
fost amânată; 
    ***) Se va completa în cazul în care verificarea se face 
pentru o perioadă 
diferită de cea din avizul de inspecŃie fiscală, prin înscrierea 
perioada 
verificată efectiv; 
    *3) Se va preciza adresa la care s-a desfăşurat controlul, 
dacă acesta a 
avut loc în alt loc decât domiciliul fiscal, precum şi modul de 
deŃinere al 
spaŃiului; 
    *4) MenŃionarea tipului de spaŃiu (punct de lucru, sucursală, 
subunitate, 
o altă proprietate); 
    *5) Nume, prenume, funcŃie, date identitate, CIF; 

 


