
ORDIN  Nr.................        
privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de 

inspecţie fiscală 
 

 
      În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
          în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi  
          în temeiul prevederilor art. 65 alin. (1) şi (2), ale art.113 alin. (2) lit l), ale 
art. 122, ale art. 118 alin. (4) şi (7), ale art. 135 alin (3) precum şi ale art. 342 din 
Legea nr. 207 privind Codul de procedură fiscală. 
 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
 
Art. 1 Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de 
inspecţie fiscală, reglementată prin titlul VI "Controlul fiscal" din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, după cum urmează: 
    - Aviz de inspecţie fiscală - anexa 1.a; 
    - Ordin de serviciu nr. ..... - anexa 2.a; 
    - Notă explicativă - anexa 3.a; 
    - Invitaţie - anexa 4.a; 
    - Proces-verbal - anexa 5.a; 
    - Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri - anexa 6.a; 
    - Proces-verbal de sigilare/desigilare - anexa 7.a; 

- Declaraţie- anexa 8.a 
    - Proces-verbal de prelevare probe - anexa 9.a; 
    - Somaţie - anexa 10.a; 
Art. 2 Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor 
prevăzute în anexele 1.b - 10.b) care fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 3 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a 
formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele 1.c - 10.c) care fac parte 
integrantă din prezentul ordin.  
Art. 4 Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2016.    
Art. 5 Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală tehnologia 
informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
Art. 6 Anexele 1.a- 10.c fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 7 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
Emis la Bucureşti, la data de ............................   
  

Preşedinte 
Gelu – Ştefan DIACONU 




