Anexa nr.1
SIGLA
D.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Direcţia ……………………………….....
……………………………………………….....
……………………………………………….....

Nr. înregistrare .........................
Data ........../.........../............

Aprobat
Conducătorul structurii de
inspecţie fiscală - funcţia
Numele şi prenumele
Semnătura şi ştampila

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ
încheiat la data de .......
CAPITOLUL I
Date despre inspecţia fiscală
1. Organele de inspecţie fiscală
2. Delegare de competenţă
3. Temeiul juridic al inspecţiei fiscale
4. Avizul de inspecţie fiscală
5. Amânarea inspecţiei fiscale
6. Obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul inspecţiei fiscale
7. Începerea inspecţiei fiscale
8. Perioada desfăşurării inspecţiei fiscale
9. Locul desfăşurării inspecţiei fiscale
10. Perioade de suspendare
11. Modul de ducere la îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control
12. Metode de control utilizate
CAPITOLUL II
Date despre contribuabilul /plătitorul supus inspecţiei fiscale
1. Nume şi prenume şi /sau denumirea contribuabilului
2. Codul de identificare fiscală
3. Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice
4. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale
5.Date de identificare ale persoanei (persoanelor) fizice pentru impozitul datorat pentru
veniturile proprii
6. Date privind cota de distribuţie a venitului net/pierderii
7. Date privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
8. Lista conturilor bancare
9. Evidenţa documentelor / formularelor utilizate
10. Persoana care asigură administrarea activităţii contribuabilului /plătitorului
11. Persoana care răspunde de conducerea contabilităţii
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12. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul /plătitorul pe durata inspecţiei fiscale
CAPITOLUL III
Constatări privind obligaţiile fiscale principale (cu excepţia impozitului pe venit)
1. Informaţii despre obligaţia fiscală verificată
2. Obiective avute în vedere
3. Baza de impozitare
4. Soluţionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune
de rambursare cu control anticipat
5. Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale
CAPITOLUL IV
Constatări privind impozitul pe venit
1. Informaţii despre impozitul pe venit verificat
2. Obiective avute în vedere
3. Baza de impozitare a impozitului pe venit
CAPITOLUL V
Alte constatări
Respectarea normelor legale privind:
1. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă
2. Utilizarea şi ţinerea registrelor contabile şi fiscale
3. Efectuarea inventarierii
4. Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale
5. Obţinerea autorizaţiilor speciale pentru desfăşurarea activităţii
6. Alte aspecte
CAPITOLUL VI
Discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul
1. Sinteza punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului
2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului/plătitorului
CAPITOLUL VII
Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale
1. Obligaţiile fiscale stabilite suplimentar (exclusiv impozit pe venit)
2. Impozitul pe venit stabilit suplimentar
CAPITOLUL VIII
Anexe
Avizat
Întocmit
Şef de serviciu
Organ de inspecţie fiscală
Numele şi prenumele 1.Numele şi prenumele
2.
Semnătura
3.
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Semnătura

