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Anexa nr.1 
 
 
 

SIGLA 

D.G.R.F.P./D.G.A.M.C. 

Direcţia  ………………………………..... 

………………………………………………..... 

………………………………………………..... 

Nr. înregistrare ......................... 

Data ........../.........../............ 

 
                                                       
 
 
 

 
 

 

DISPOZIŢIE  

privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală 

       încheiată la data de .................................... 

 

1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului 

 Denumirea contribuabilului/plătitorului:____________________________________ 

sau 

 Numele şi prenumele contribuabilului/plătitorului:____________________________ 

 Cod de identificare fiscală: _________________________________ 

  Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului:______________________ 

  Domiciliul fiscal: localitatea _____________________, str. ____________________. 

nr.____, bl. ____, sc.____, ap. ____, judeţul/sectorul _______________________________. 

Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale: 

 Judeţul ____________________, localitatea __________________, sectorul _____, 

str.___________________ nr. ____, bl. ____, sc. _____, et. ____, ap. ____, codul poştal 

_________, telefon:_______________, fax: ______________, e-mail: _________________. 

 

2. Date privind acţiunea de inspecţie fiscală/control 

2.1. Ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală/control*1) desfăşurată în perioada 

___________________ de către ______________________________________________ 

din cadrul*2) __________________________, s-a întocmit*3) ____________ nr. 

_______/___________. 

 

2.2. Ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală/control începută în data de__________, 

conform nr. RUC / proces -verbal nr. _____ _____________ de către 

Aprobat 

Conducătorul structurii de 

inspecţie fiscală - funcţia 

Numele şi prenumele 

Semnătura şi ştampila 



 

 2 

___________________________ _______________________ din cadrul ___________,  

 
În baza art. 118 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, dispunem următoarele măsuri: 

 

3. MĂSURA / MĂSURI DISPUSE DE ORGANUL DE INSPECŢIE FISCALĂ 

3.1 MĂSURA NR. 1 

3.1.1.DENUMIRE MĂSURĂ NR. 1*4): 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

3.1.2 TERMEN*5): 

_________________________________________________________________________ 

 

3.1.3 MOTIVELE DE FAPT*6): 

_________________________________________________________________________ 

    

_________________________________________________________________________ 

 

3.1.4 TEMEIUL DE DREPT*7): 

Act normativ: _______________________, articol: _____, paragraf: ____, punct: ____, litera: 

____, alineat: ____ 

 

3.2. MĂSURA NR. 2: 

3.2.1. DENUMIRE MĂSURĂ NR. 2 

3.2.2. TERMEN 

3.2.3. MOTIVELE DE FAPT: 

3.2.4. TEMEIUL DE DREPT: 

.... 

 

4. Data comunicării 

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului 

administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 - data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/ 

împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
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procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin 

poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din 

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

ulterioare; 

 - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile 

art. 47 alin. (5) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

5. Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului, şi respectiv, informarea acestuia 

despre aspectele constatate şi măsurile dispuse.  

 

_________________________________________________________________________ 

    

_________________________________________________________________________ 

 

În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal 

se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la 

organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. 

Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul de 

inspecţie fiscală, constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 

336 din Legea 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

_____| 
 *1) Se completează cu denumirea acţiunii de inspecţie fiscală/control care poate fi: inspecţie 
fiscală generală, parţială, control inopinat, constatare la faţa locului.  

*2) Se completează cu denumirea structurii de inspecţie fiscală emitente. 
 *3) Se completează cu tipul actului întocmit de către organul de inspecţie fiscală care a efectuat 
verificarea. 
 *4) Se completează măsura dispusă de organul de inspecţie fiscală. 
 *5) Se completează cu termenul pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse. 
 *6) Se prezintă pe scurt fapta care a condus la necesitatea dispunerii măsurilor. 
 *7) Pentru fiecare faptă descrisă, se menţionează actele normative încălcate. 
 

  Avizat Întocmit 

Şef de serviciu Organ de inspecţie fiscală Semnătura 

Numele şi prenumele 1.Numele şi prenumele  

 2.  

Semnătura 3.  


