
ANEXA 3a

    
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ
    Direcţia*1) ........................

PROCES-VERBAL
de sigilare/desigilare

încheiat în .................. ziua ….... luna ….... anul …...........

Subsemnaţii, ........................................................................................................, având funcţia de inspector
antifraudă în cadrul  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală  -  Direcţia  generală antifraudă fiscală,  în baza
prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent
şi a legitimaţiilor de control nr. .................. astăzi, .........., ora .........., în prezenţa*2) ...............................................,
având funcţia de ........................... la*3) ......................................, posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ...... nr. ..........,
eliberat(ă) de ...................... la data de ................., cu domiciliul în localitatea ..................., bd./str. …......................
nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .................., CNP ….................................., am procedat la
sigilarea următoarelor*4): ...........................................................................................................................................

Cele sigilate aparţin*5) .................................................................... .
Sigilarea a fost determinată de*6) ................................................... .
A fost aplicat sigiliul*7) .................................................................... .
În conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, 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

înmânat*8) ......................................................., domiciliat(ă) în*9) ….......................................................................,
posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ....... nr. …..........., CNP …................, având calitatea de .................... la .............. .

    Inspectori antifraudă,               Contribuabil,
    .......................................................     .......................................................
    .......................................................               (denumirea)
    (numele, prenumele şi semnătura)      Reprezentant,
                                          .......................................................
                                           (numele, prenumele şi semnătura)

                                    Martori
                                .......................................................................................................................................................
    [numele şi prenumele, adresa, semnătura, CNP, B.I./C.I./Paşaport seria/nr. ....., eliberat(ă) de/la data de ..........]



Subsemnaţii, ..............................,  având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  74/2013,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  144/2014,  cu
modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent şi a legitimaţiilor de control nr. ..........,
astăzi  ..........,  ora  ..........,  în  prezenţa*2)  ..........,  având  funcţia  de  ....................  la*3)  ...............,  posesor  al
B.I./C.I./Paşaport  seria  .....  nr.  ..........,  eliberat(ă)  de  ...............  la  data  de  .........................,  cu  domiciliul  în
localitatea ...............,  bd./str.  ....................  nr.  .....,  bl.  .....,  sc.  .....,  et.  .....,  ap.  .....,  judeţul/sectorul  ...............,
CNP ..............., am procedat la desigilarea următoarelor*4): .................... după verificarea prealabilă a sigiliului
aplicat, care a fost găsit intact (în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului).

    Inspectori antifraudă,               Contribuabil,
    .......................................................     .......................................................
    .......................................................               (denumirea)
    (numele, prenumele şi semnătura)      Reprezentant,
                                          .......................................................
                                           (numele, prenumele şi semnătura)

                                    Martori
                                .......................................................................................................................................................
    [numele şi prenumele, adresa, semnătura, CNP, B.I./C.I./Paşaport seria/nr. ....., eliberat(ă) de/la data de ..........]

------------
*1) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează

controlul, după caz.
*2) Numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului.
*3) Denumirea contribuabilului, sediul social,  codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul

comerţului.
*4) Se vor menţiona spaţiile,  imobilele,  bunurile, valorile,  mărfurile, documentele, mijloacele de transport etc.,

precum şi adresele sau locurile unde se află acestea la momentul sigilării/desigilării.
*5) Denumirea contribuabilului, adresa sediului social,  codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la

registrul comerţului. În cazul persoanelor fizice se vor menţiona numele şi prenumele acestora, domiciliul, CNP.
*6) Se invocă motivul sigilării.
*7) Seria şi caracteristicile sigiliului aplicat.
*8) Numele şi prenumele persoanei cu care a fost încheiat procesul-verbal.
*9) Adresa completă.



ANEXA 3b

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

1. Se întocmeşte de către inspectorii antifraudă, în următoarele situaţii:
a) când există indicii conform cărora în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau pe timpul

transportului se găsesc bunuri sau produse a căror provenienţă nu este legală sau a căror fabricaţie este interzisă
de lege sau se produc fără autorizaţie,  iar acţiunea de control  nu poate fi  finalizată, urmând a fi  continuată
ulterior;

b) există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase,
distruse ori nu se poate face un inventar al acestora în vederea ridicării/reţinerii acestora;

c) în activităţile de monitorizare a transporturilor de bunuri;
d) în alte cazuri în care se impune sigilarea, în condiţiile legii.
2. În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului, sigilarea/desigilarea se efectuează

în prezenţa cel puţin a unui martor asistent. De asemenea vor fi înscrise toate informaţiile referitoare la calitatea
persoanelor  care  reprezintă  contribuabilul  (angajat/împuternicit  etc.),  iar  în  cazul  în  care  reprezentantul
contribuabilului la momentul sigilării este diferit de cel de la momentul desigilării vor fi înscrise toate datele de
identificare ale acestuia.

3. În situaţia în care se sigilează mijloace de transport, iar locul sigilării este diferit de locul desigilării, în
mod obligatoriu se vor înscrie toate informaţiile referitoare la locul în care are loc desigilarea.

4.  Procesul-verbal  de  sigilare/desigilare  se  comunică  contribuabilului,  conform  prevederilor  Legii  nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


