ANEXA 8.a

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ____________________________________________________ domiciliat(ă) în
localitatea ________________________ bd./str. ___________________________________ nr. ____,
bl. _______, sc. ______, et. ______, ap. ______, judeţul/sectorul _____________________________
CNP ___________________________ posesor al C.I./B.I./paşaport - seria _______ nr. ___________,
eliberat de ______________________________, la data de ________________________, în calitate
de administrator/împuternicit legal al ________________________________________ cu domiciliul
fiscal în localitatea ____________________________ bd./str. _______________________________
nr. ______, bl. ______, sc. ______, et. _____, ap. _____, judeţul/sectorul ______________________,
cod identificare fiscală _____________________, declar pe propria răspundere, în baza prevederilor
art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sub sancţiunea faptei de
fals în declaraţii, următoarele:
1. - am pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală toate documentele şi informaţiile solicitate
pentru desfăşurarea inspecţiei fiscale şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea acestora.
2. - documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală au fost restituite în totalitate la
finalizarea inspecţiei fiscale, cu excepţia celor pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de
înscrisuri.
3. Alte aspecte de declarat:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Drept pentru care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, din care un
exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat pe bază de semnătură, echipei de
inspecţie fiscală.
Data ________________
Nume şi prenume,
___________________
Semnătura
___________________

ANEXA 8.b

Instrucţiuni de completare şi utilizare
a formularului "Declaraţie"

Se întocmeşte şi semnează de către administratorul sau împuternicitul legal al societăţii, la
finalizarea inspecţiei fiscale, în baza prevederilor art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală.
Persoana care dă această Declaraţie poate accepta sau nu elementele din declaraţie care sunt
prevăzute la punctele 1 - 2.
La punctul 3 poate declara orice alte aspecte în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale.
Se întocmeşte în două exemplare din care:
- un exemplar va fi anexat la Raportul de inspecţie fiscală/proces-verbal
- exemplarul doi rămâne la contribuabil/plătitor.

