Anexa nr. 17

ROMÂNIA
ORAȘUL TĂLMACIU
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE

Model 2016 ITL 032

Cod SIRUTA
Codul de identificare fiscală: …………........…
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. ........../……./20…….

AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ
Numele și prenumele/denumirea contribuabilului: ....................................................................................................................
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/ ..............................., județul ............................................, codul poștal ..................., municipiul/orașul/
comuna..............................................................., satul/sectorul ............................................, str. ......................................................................
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
Alte date de identificare a contribuabilului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria .............. nr. ...................,
C.I.F.1..............................................., tel./fax.................................., e-mail ............................................................................................................
Domnului/Doamnei Administrator/Director general

Vă informăm că începând cu data de ……………………. veți face obiectul unei inspecții fiscale, având ca obiective:
□ verificarea ansamblului declarațiilor fiscale și/sau operațiunilor relevante pentru inspecția fiscală pentru:
a) impozitul ................................................................................................................................ pe perioada ................................ ...........;
b) impozitul ......................................................................................................... ....................... pe perioada ...........................................;
c) impozitul ................................................................................................................ ................ pe perioada ............................................;
d) impozitul ................................................................................................................ ................ pe perioada ............................................;
e) impozitul ................................................................................................................................ pe perioada .. ..........................................;
f) taxa ......................................................................................................................................... pe perioada ............................................ ;
g) taxa ..................................................................................................................... ................... pe perioada ...........................................;
h) taxa ..................................................................................................................... .................... pe perioada ...........................................;
i) taxa ..................................................................................................................... .................... pe perioada ............................................;
j) taxa ......................................................................................................................................... pe perioada ......... ...................................;
k) alte venituri ale bugetului local.............................................................................................. pe perioada ...........................................,
□ verificarea modului de organizare și conducere a evidenței fiscale și contabile.
Pentru buna desfășurare a inspecției fiscale, vă rugăm să pregătiți, pentru a fi puse la dispoziția organelor de inspecție fiscală, toate
documentele contabile și fiscale și alte elemente justificative relevante pentru stabilirea situației fiscale.
Totodată, în termen de 5 zile de la data primirii prezentului aviz, vă rugăm să vă prezentați la compartimentul de specialitate, pentru
remedierea eventualelor erori materiale din evidența fiscală.
În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată urmează să asigurați ansamblul informațiilor, datelor și
documentelor arhivate în format electronic, precum și aplicațiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.
Pe parcursul inspecției fiscale aveți dreptul să beneficiați de asistență de specialitate și/sau juridică.
Inspecția fiscală se va desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a altor
reglementări legale în materie.
Menționăm că aveți posibilitatea de a solicita, o singură dată, amânarea datei de începere a inspecției fiscale pentru motive justificate.
Prezentul aviz de inspecție fiscală a fost emis în baza art. 122 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care în timpul inspecției fiscale se depune sau se corectează declarația fiscală aferentă perioadelor și obligațiilor fiscale
ce fac obiectul inspecției fiscale, aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal, potrivit prevederilor art. 105 alin. (8) din Legea
nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. În schimb aveți dreptul de a solicita emiterea de către organul de inspecție fiscală a
unei decizii de impunere provizorie potrivit art. 133 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul aviz se întocmește în două exemplare originale2.
Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfășurării inspecției fiscale.

Conducătorul organului fiscal local,
L.S. .........................................

Șef compartiment,
..........................................

(prenumele, numele și semnătura)

(prenumele, numele și semnătura)

Întocmit,
..........................................
(prenumele, numele și semnătura)

Persoana de contact: ...............................................................................Telefon: .................................
e-mail: …………………………………..@..............................

1
2

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

- Exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă cu semnătura şi data de primire pe exemplarul doi.
- Exemplarul doi va fi reţinut în cadrul unităţii fiscale şi înmânat echipei de inspecţie fiscală care va efectua inspecţia fiscală, urmând a fi anexat la Raportul de inspecţie fiscală.
- În cazul în care domiciliul fiscal al contribuabilului se află într-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, organul fiscal local care a realizat inspecția fiscală va
comunica o copie a prezentului aviz către organul fiscal local în a cărui rază teritorială își are domiciliul contribuabilul.

