
 

Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele 
persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679. 

            

ROMÂNIA 

Comuna/Orașul/Municipiul/sectorul 

Denumirea organului fiscal local 
 

Cod SIRUTA …………………………………     Nr........../….…/20…...... 

Codul de identificare fiscală: …………........…                                                
Adresa………………………………………… 

Cont IBAN …………………………………… 

Tel/fax ………………………………………… 

 
 
 

INVITAȚIE 

 

 

Domnului/Doamnei ................................................................................................., în calitate de 

........................................................... al/a .................................................................................................. 

Vă informăm că în data de .......................... echipa de inspecție fiscală formată din 

………………………………………………………………………………………………………..... , 

din cadrul …………………………………………………………………………………, s-a deplasat 

la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al ............................................................................ 

de la adresa .............................................................................................................................................., 

în vederea1): ............................................................................................................................................... 

Inspecția fiscală nu s-a putut efectua, drept care, în baza art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă invităm în data de 

................................., ora ........, la sediul nostru, camera ..........., telefon ............................., în vederea 

efectuării inspecției fiscale, ocazie cu care veți prezenta, conform art. 64 și 113 din Legea nr. 

207/2015, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente: 

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

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

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

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

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

Neprezentarea în condițiile precizate mai sus constituie contravenție conform art. 336 alin. (1) 

lit. c) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă 

conform art. 336 alin. (2) lit. a) din același act normativ, cu excepția cazului în care nu sunt întrunite 

elementele constitutive ale unei infracțiuni. 

Prezenta invitație se întocmește în două exemplare2). 

 

 

 

Conducătorul organului fiscal local, 
 

L.S. ………………………………… 
(prenumele, numele și semnătura) 

 

Întocmit, 

Numele, prenumele și semnătura 

…………………………………. 

                                                 
1) Se înscrie obiectul acţiunii: 

    - prezentarea de înscrisuri în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - efectuarea unei constatări la faţa locului în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - efectuarea unei inspecţii fiscale conform art. 113 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
2) Exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului societăţii comerciale, cu menţiunea pe exemplarul 2 a 

calităţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), datei şi semnăturii. 

   Exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de inspecţie fiscală şi va fi anexat la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control. 
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