
ANEXA 6.a

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE 
ADMINISTRARE FISCALĂ      
DIRECȚIA ________________

Data ____ / ____ / ________
Nr. înregistrare ______

Număr de înregistrare ca operator 
de date cu caracter personal :
___________________________

INVITAȚIE

Domnului/Doamnei __________________________________, în calitate de __________________.
Pentru clarificarea situației fiscale personale/situației fiscale a domnului/doamnei _______________

_____________________ cu care ați avut raporturi economice sau juridice, subsemnații _______________
___________________________________________________ inspectori fiscali în cadrul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală  -  Direcția  _______________________,  în  baza art.  56 din  Legea nr.  207/2015,
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  vă  invităm  în  data  de
_________________, ora __________, la sediul organului fiscal situat în localitatea ___________________,
strada __________________________, nr. ____, camera ____, județul/sectorul ______________________
telefon __________________________, în vederea efectuării verificǎrii situației fiscale personale/furnizării
de informații conform art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, ocazie cu care veți prezenta, conform art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, următoarele înscrisuri: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ . 

Menționǎm faptul cǎ aveți dreptul de a refuza furnizarea de dovezi, în cazul în care aveți o relație de
rudenie potrivit prevederilor art. 66 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, cu modificările
și completările ulterioare, situație în care veți informa organul fiscal în scris pânǎ la data de _____________.

Potrivit prevederilor art. 56 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, cu
modificările și completările ulterioare, puteți solicita amânarea datei stabilite de cǎtre organul fiscal, pentru
motive justificate, situație în care veți informa organul fiscal în scris pânǎ la data de ____________________
ținând cont și de prevederile art. 73 alin. (1) din același act normativ.

Nerespectarea  obligațiilor  prevăzute  la  art.  58  și  64  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedurǎ  fiscalǎ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare  în  condițiile  precizate  mai  sus  constituie
contravenție conform art. 336 alin. (1) lit. c) și r), și se sancționează cu amendă conform art. 336 alin. (2) lit.
a),  respectiv  lit.  e)  din  același  act  normativ,  dacǎ nu au fost  sǎvârșite  în  astfel  de condiții  încât  sǎ fie
considerate, potrivit legii infracțiuni.

Inspectori fiscali,
______________________________

(numele, prenumele și semnătura)



Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului "Invitație"

Reprezintă documentul prin care o persoană fizicǎ este invitată la sediul organului fiscal în vederea
efectuării unei acțiuni conform art. 56, 64 și 138 din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare.

Persoana fizică invitată poate fi:

- persoana supusǎ verificǎrii situației fiscale personale și care nu s-a prezentat la data menționatǎ în
avizul  de  verificare,  caz  în  care  se  menționeazǎ  numǎrul  avizului  de  verificare  și  informații  privind
comunicarea acestuia;

- persoana care are sau a avut raporturi economice ori juridice cu persoana fizicǎ supusǎ verificǎrii
situației fiscale personale.

Se întocmește de către echipa desemnată pentru efectuarea verificării fiscale.

Se întocmește în două exemplare:

- exemplarul 1 va fi remis persoanei fizice cu confirmare de primire sau înmânat personal acesteia
sau reprezentantului acesteia, după caz, cu mențioanarea pe exemplarul 2 a urmǎtoarelor date: calitatea
reprezentantului, datele de identificare (BI/CI/pașaport nr., serie, domiciliu), data și semnătura de primire;

- exemplarul 2 va fi reținut de echipa desemnată pentru efectuarea verificării fiscale și va fi anexat la
raportul de verificare fiscalǎ.


