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REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală 

privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 131 şi ale art. 

342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un 

raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală 

din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale. 

Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse 

următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul "Raportului de inspecţie fiscală 

încheiat la persoane fizice", după cum urmează: 

- potrivit art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale 

principale. Drept urmare, pentru fiecare obligaţie fiscală la care s-au constatat diferenţe 

suplimentare de către organele de inspecţie fiscală se anexează o situaţie privind 

termenele scadente, în vederea calculării şi comunicării ulterioare a obligaţiilor fiscale 

accesorii datorate. 

 - potrivit art. 133 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe 

parcursul inspecţiei fiscale organul de inspecţie fiscală poate emite decizii de impunere 

provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui 

tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se 

întocmeşte un alt raport de inspecţie fiscală, emiterea acestei decizii provizorii fiind 

menţionată în raportul de inspecţie fiscală. 

- potrivit art. 181 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru 

fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale, organele de inspecţie 

fiscală stabilesc aplicarea sau, după caz, neaplicarea penalităţii de nedeclarare. 

În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul 

proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală privind 

modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice, ale cărui 

prevederi vor fi aplicabile pentru inspecţiile fiscale începute după data de 01 ianuarie 

2016.  


