	
  

INSPECTIA FISCALA	
  
I.

Avizul de inspectie fiscala

Ø Transmiterea avizului are loc cu 30 de zile inaintea desfasurarii inspectiei fiscale pentru
marii contribuabili;	
  
Ø Transmiterea avizului are loc cu 15 zile inaintea desfasurarii inspectiei fiscale pentru
ceilalti contribuabili/platitori.	
  

II.

Inceperea inspectiei fiscale	
  

Daca inspectia fiscala nu poate incepe in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data
prevazuta in Avizul de inspectie fiscala, contribuabilul/platitorul este instiintat, in scris, asupra
noii date de incepere a inspectiei fiscale.	
  
	
  

III.

Durata legala a desfasurarii inspectiei fiscale

Potrivit prevederilor aplicabile in prezent, durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de
organul de inspectie fiscala, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de:	
  
Ø 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum si pentru contribuabilii/platitorii care au
sedii secundare, indiferent de marime;	
  
Ø 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;	
  
Ø 45 de zile pentru ceilalti contribuabili.	
  

!!! Daca inspectia fiscala nu se finalizeaza intr-o perioada reprezentand dublul duratei legale,
aceasta inceteaza fara a se emite raport de inspectie fiscala si decizie de impunere sau decizie
de nemodificare a bazei de impunere. Inspectia poate fi reluata in perioada de prescriptie, doar
cu aprobarea organului ierarhic superior.
	
  

IV.

Suspendarea inspectiei fiscale	
  

Ø Inspectia fiscala poate fi suspendata pana la data la care inceteaza motivul suspendarii,
dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendarii.	
  
Ø Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii

fiscale la cererea justificata a contribuabilului. In acest caz, suspendarea nu poate fi mai
mare de 3 luni.	
  
!!! Ori de cate ori conducatorul inspectiei fiscale decide suspendarea inspectiei, se emite o
decizie de suspendare care se comunica contribuabilului/platitorului. Data reluarii
inspectiei fiscale se aduce la cunostinta contribuabilului/platitorului. Perioadele in care
inspectia fiscala este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acesteia.

	
  

V.

Reverificarea	
  

Contribuabilul trebuie sa fie informat cu:
Ø 30 de zile inainte de incepere pentru marii contribuabili;	
  
Ø 15 zile inainte de incepere pentru ceilalti contribuabili. 	
  

!!! Decizia de reverificare poate fi contestata in 45 de zile de la comunicare.	
  

VI.

Discutia finala – rezultatul inspectiei fiscale

Odata cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspectie fiscala comunica data, ora si
locul la care va avea loc discutia finala.	
  
!!! Contribuabilul/Platitorul poate renunta la discutia finala, notificand acest fapt
organului de inspectie fiscala.	
  
Contribuabilul/platitorul are dreptul sa isi prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la
constatarile organului de inspectie fiscala, in termen de:
Ø cel mult 5 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale;
Ø cel mult 7 zile lucratoare in cazul marilor contribuabili.
!!! Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducatorului
organului de inspectie fiscala.

VII.

Emiterea raportului de inspectie fiscala de catre echipa de inspectie

Raportul de inspectia fiscala sta la baza emiterii, in cel mult 25 de zile lucratoare de la data
incheierii inspectiei fiscale, a urmatoarelor:	
  
Ø deciziei de impunere - pentru diferente in plus sau in minus de obligatii fiscale
principale aferente diferentelor de baze de impozitare;
Ø deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare - in situatia in care nu sunt gasite
diferente ale bazelor de impozitare si respectiv de obligatii fiscale principale;
Ø deciziei de modificare a bazelor de impozitare – daca se constata diferente ale bazelor
de impozitare, dar fara stabilirea de diferente de obligatii fiscale principale.
!!! In 45 de zile de la emiterea unei decizii de impunere, contribuabilul poate depune o
contestatie, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

	
  

VIII.

Termenul de solutionare a cererilor/contestatilor contribuabilului/platitorului

Cererile depuse de catre contribuabil/platitor la organul fiscal se solutioneaza de catre acesta in
termen de 45 de zile de la inregistrare.
In situatiile in care, pentru solutionarea cererii, este necesara administrarea de probe
suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa
intre data solicitarii probei si data obtinerii acesteia, dar nu mai mult de:
Ø 2 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul solicitant
– termenul de doua luni poate fi prelungit de organul fiscal la cererea contribuabilului;
Ø 3 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati sau institutii
publice ori de la terte persoane din Romania;
Ø 6 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati fiscale din alte
state, potrivit legii.
!!! In cazul in care solutionarea cererii necesita efectuarea inspectiei fiscale, termenul de
solutionare a cererii este de cel mult 90 de zile de la inregistrarea cererii, prevederile de mai
sus aplicandu-se in mod corespunzator. In acest caz contribuabilul/platitorul este notificat cu
privire la termenul de solutionare aplicabil in termen de 5 zile de la finalizarea analizei de risc.

IX.

Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei.
La cererea contestatorului, organul de solutionare competent suspenda procedura si stabileste
termenul pana la care aceasta se suspenda. Termenul de suspendare nu poate fi mai mare de 6
luni de la data acordarii. Suspendarea poate fi solicitata o singura data.

X.

Solutii asupra contestatiei

Prin decizie contestatia poate fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa. In cazul
admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat. Prin
decizie se poate desfiinta, total sau partial, actul administrativ atacat. Solutia de desfiintare
este pusa in executare in termen de:
Ø 60 de zile de la data comunicarii deciziei in cazul contribuabililor mari si mijlocii;
Ø 30 zile in cazul celorlalti contribuabili.
!!! Noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al
contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare.

	
  

XI.

Comunicarea deciziei si calea de atac

In situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta a deciziei
prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a solutiei
de desfiintare emise in procedura de solutionare a contestatiei se face in termen de:
Ø 60 de zile in cazul contribuabililor mari si mijlocii, de la data aducerii la cunostinta
organului fiscal a deciziei de desfiintare;
Ø 30 zile in cazul celorlalti contribuabili, de la data aducerii la cunostinta organului fiscal
a deciziei de desfiintare.
In situatia nesolutionarii contestatiei in termen de 6 luni de la data depunerii contestatiei,
contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instantei de contencios administrativ
competente.
!!! Procedura de solutionare a contestatiei inceteaza la data la care organul fiscal a luat la
cunostinta de actiunea in contencios administrativ formulata de contribuabil/platitor.

