
 ANEXA 7.a

PROCES-VERBAL DE SIGILARE/DESIGILARE
(încheiat astăzi _____________*1) în _______ ___*2)

Subsemnaţii  _____________________________________________________________,
având  funcţia  de  _______________________________________________  în  cadrul  Agenţiei
Naţionale de  Administrare  Fiscală  -  Direcţia  Generală
_________________________________________________  Administraţia
______________________________________ în baza prevederilor art.113, alin. 2 lit l) din Legea nr.
207/2015 privind  Codul  de  procedură  fiscală,  a  legitimaţiilor  de  inspecţie  fiscală  nr.
_____________________ şi a Ordinului de serviciu nr. _____________/_________________ astăzi
____________________ în prezenţa _____________________________________*3) având funcţia
de ________________________ la  _________________________*4)  posesor  al  B.I./C.I./Paşaport
seria ______, nr. ____________ eliberat de _______________ la data _____________ cu domiciliul
în localitatea ________________________________ bd./str. ________________________________
nr. _____, bloc ______, sc. _____, et. _____, ap. ______ judeţ/sector _________________________
am procedat la sigilarea următoarelor:
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________*5)

Elementele care fac obiectul sigilării aparţin 
____________________________________________________________________________*6) din
_______________________________________________________________________________*7)

Sigilarea a fost determinată de 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________*8)
_______________________________________________________________________________*9)

A fost aplicat sigiliul 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
    

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare din care un exemplar a fost predat
___________________________________________________________________*10)  domiciliat(ă)
în ___________________________________________________________________*11) posesor al
B.I./C.I./Paşaport seria ______ nr. _______________, având funcţia/calitatea de ________________
la __________________________________________.

Organe de inspecţie fiscală Martori asistenţi Reprezentantul contribuabilului
_____________________ _____________________ _____________________
(numele, prenumele, semnătura) (numele, prenumele, adresa) (numele, prenumele, CNP, funcţia,

semnătura)

  B.I./C.I./Paşaport seria _______ nr. ______________, CNP ___________________
                eliberat de ___________________, la data __________



   

Astăzi ____________________________ ora __________ s-a procedat la desigilarea următoarelor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat care a fost găsit intact. ( în orice altă situaţie se va
preciza starea sigiliului).

Organe de inspecţie fiscală Martori asistenţi Reprezentantul contribuabilului
_____________________ _____________________ _____________________
(numele, prenumele, semnătura) (numele, prenumele, adresa) (numele, prenumele, CNP, funcţia,

semnătura)
 

------------
    *1) ziua, luna, anul, ora
    *2) localitatea
    *3) numele şi prenumele reprezentantului legal/persoanei împuternicite al/a contribuabilului/plătitorului
    *4) denumirea contribuabilului/plătitorului
    *5) spaţii, imobile, bunuri, valori, mărfuri, documente etc.
    *6) denumirea contribuabilului/plătitorului
    *7) adresa completă
    *8) se invocă motivul sigilării
    *9) nr. şi caracteristicile sigiliului aplicat
    *10) numele şi prenumele
    *11) adresa completă



ANEXA 7.b

Instrucţiuni pentru completarea şi utilizarea formularului
"Proces-verbal de sigilare/desigilare"

Se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscală în cadrul unei inspecţii fiscale/control

inopinat/încrucişat/constatare  la  faţa  locului,  în situaţiile  în  care  există  indicii  că  în  locurile  de

producţie,  depozitare,  comercializare  se  găsesc  bunuri  sau  produse a căror  provenienţă nu este

legală sau a căror fabricaţie este interzisă de lege sau se produce fără autorizaţie, iar acţiunea de

inspecţie fiscală/control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată în ziua lucrătoare următoare, în

vederea conservării probelor constatate.

Se poate utiliza şi în situaţia în care există posibilitatea ca documentele şi actele necesare

inspecţiei fiscale să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al documentelor în vederea

reţinerii acestora.

În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului sigilarea/desigilarea se

efectuează în prezenţa unor martori asistenţi.

Procesul-verbal de sigilare/desigilare se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar

se  lasă  reprezentantului  legal  al  contribuabilului/plătitorului supus  inspecţiei  fiscale/control sau

deţinătorului  spaţiului  sigilat,  iar  celălalt  exemplar  se  reţine de echipa  de inspecţie  fiscală  şi  se

anexează la actul de inspecţie fiscală/control.

Desigilarea se consemnează, în ambele exemplare, de regulă de aceeaşi echipă de inspecţie

fiscală care a aplicat sigiliul.


