
ANEXA 4a

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

INVITAŢIE
întocmită în ............., ziua …...., luna …...., anul …....

Domnului/Doamnei ..........................................................., în calitate de ......................................................

al ................................................................................................................................................................................ .

În  vederea  clarificării  unor  aspecte  din  activitatea  ............................,  subsemnaţii,  .........................,

inspectori antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală, în

baza art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

vă  invităm  în  data  de  ...............................,  ora  ….............,  la  sediul  Direcţiei  generale/regionale  antifraudă

fiscală ..................................... situat în ......................................................, în vederea efectuării controlului, ocazie

cu care veţi prezenta, conform art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi

completările ulterioare, următoarele documente: ........................................ .

Neprezentarea, în condiţiile de mai sus, constituie contravenţie conform art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu

amendă contravenţională conform art. 336 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care fapta

a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune.

Semnătura de primire                        Inspectori antifraudă,
........................................                        ..........................................

                                               ..........................................

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

controlul, după caz.



ANEXA 4b

Instrucţiuni de completare şi utilizare
a formularului "Invitaţie"

1. Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat şi îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de
către inspectorii antifraudă, la sediul acestora, în situaţiile în care se impune efectuarea/continuarea controlului
ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului şi nici
într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

2.  Odată cu solicitarea prezenţei  la  sediul  Direcţiei  generale/regionale  antifraudă fiscală,  pentru a da
informaţii  şi  lămuriri  necesare  stabilirii  situaţiei  sale  fiscale  reale,  prin  formularul  "Invitaţie"  sunt  solicitate
registre, evidenţe contabile, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri.

3. Se întocmeşte în cazurile când acţiunea nu a putut fi efectuată la domiciliul fiscal/sediul secundar al
contribuabilului/plătitorului şi nici într-un alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.

4.  Invitaţia  se  comunică  contribuabilului,  conform  prevederilor  Legii  nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


