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INVITAŢIE 
 
   
 Domnului/Doamnei __________________ în calitate de_______________ al/a 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Vă informăm că în data de__________organele de inspecţie fiscală /organele de control din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Unitatea 
fiscală_____________________________________________s-au deplasat la sediul social/domiciliul 
fiscal/sediul secundar al ___________________________ de la adresa_________________________,în 
vederea2 ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
    
 Controlul nu s-a putut efectua, drept care, în baza art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm în data de 
___________, ora_____, la sediul Unităţii fiscale ___________________________, adresa _______, 
camera _____, telefon _____, în vederea efectuării controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 
56 şi 97  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau 
art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare, următoarele documente: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
    
Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus, constituie contravenţie conform art. 219  alin. (1) lit. c) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se 
sancţionează cu amendă conform art. 219  alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în 
care nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni. 

          
 

    Organele de inspecţie           
fiscală/organele de control, 

                                 ................................ 
                           (nume, prenume şi semnătura) 

           

__________________________________________________ 
   1 Se înscrie denumirea instituţiei implicate. 
    2 Se înscrie obiectul acţiunii: 
    - prezentarea de înscrisuri în conformitate cu art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    - efectuarea unui control inopinat sau control încrucişat conform art. 97  din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
91/2003 privind organizarea Gărzii financiare, cu modificările şi completările ulterioare.     
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