CONSIDERA|II PRIVIND INSPEC|IA FISCAL{
Lect. univ. dr. Ani]oara B[b[l[u
The financial control is conducted on several directions/fields and it takes into
account obeying the legislation in the field by all the members of the society, efficiently
using public financial funds and gathering the financial resources of the European Union
budget. The fiscal inspection takes place by means of the National Agency for Fiscal
Administration and it focuses on verifying the bases for taxation as well as the legality and
conformity of fiscal declarations and the obedience to the demands of the fiscal legislation.
1. Preliminarii. Controlul fiscal sau inspec\ia fiscal[ cuprinde ansamblul activit[\ilor
desf[]urate de organele de inspec\ie fiscal[ care au ca obiect verificarea bazelor de
impunere, a legalit[\ii ]i conformit[\ii declara\iilor fiscale, corectitudinii ]i exactit[\ii
îndeplinirii obliga\iilor de c[tre contribuabili, respect[rii prevederilor legisla\iei fiscale ]i
contabile, stabilirea diferen\elor obliga\iilor de plat[, precum ]i a accesoriilor aferente
acestora1. Inspec\ia fiscal[ se exercit[ prin Agen\ia Na\ional[ de Administra\ie Fiscal[,
potrivit Codului de procedur[ fiscal[ asupra tuturor persoanelor juridice, indiferent de
forma lor de organizare care au obliga\ii de stabilire, re\inere ]i plat[ a impozitelor ]i
taxelor.
2. Competen\a privind efectuarea inspec\iei fiscale se poate delega altui organ
fiscal. Potrivit Codului de procedur[ fiscal[2, organelor de control fiscal le revin
urm[toarele atribu\ii: constatarea ]i investigarea fiscal[ a tuturor actelor ]i faptelor
rezult`nd din activitatea contribuabilului supus inspec\iei sau altor persoane privind
legalitatea ]i conformitatea declara\iilor fiscale, corectitudinea ]i exactitatea îndeplinirii
obliga\iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii
fiscale; analiza ]i evaluarea informa\iilor fiscale, în vederea confrunt[rii declara\iilor fiscale
cu informa\iile proprii sau din alte surse; sanc\ionarea, potrivit legii a faptelor constatate ]i
dispunerea de m[suri pentru prevenirea ]i combaterea abaterilor de la prevederile legisla\iei
fiscale.
3. Drepturile ]i obliga\iile organelor fiscale. #n vederea îndeplinirii atribu\iilor ce le
revin, organelor fiscale le sunt conferite, prin lege, numeroase drepturi. Astfel, au dreptul
s[ examineze documentele aflate în dosarul fiscal al contribuabilului, s[ verifice
concordan\a dintre datele din declara\iile fiscale cu cele din eviden\a contabil[, s[
discute constat[rile ]i s[ solicite explica\ii scrise de la reprezentan\ii legali ai
contribuabililor sau împuternici\ilor acestora. Pentru determinarea corect[ a impozitelor
datorate de contribuabili, organele fiscale pot solicita informa\ii de la alte persoane care
pot da rela\ii în leg[tur[ cu opera\iunile verificate.
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Art. 96, Codul de procedur[ fiscal[.
Art. 86, alin.2. Codul de procedur[ fiscal[.
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Alte drepturi recunoscute organelor fiscale putem enumera: stabilirea de diferen\e de
obliga\ii fiscale de plat[; verificarea locurilor unde se realizeaz[ activit[\i generatoare de
venituri impozabile; dispunerea m[surilor asigur[torii în condi\iile legii; efectuarea de
investiga\ii fiscale; aplicarea de sanc\iuni, potrivit prevederilor legale.
Corespunz[tor drepturilor conferite de lege, organelor fiscale le revin urm[toarele
obliga\ii: s[ în]tiin\eze contribuabilul în leg[tur[ cu ac\iunea de control care urmeaz[ s[ se
desf[]oare, prin transmiterea unui aviz de inspec\ie fiscal[; înainte de începerea inspec\iei
fiscale, s[ prezinte contribuabilului legitima\ia de inspec\ie ]i ordinul de serviciu semnat de
conduc[torul organelor de control; s[ consemneze începerea inspec\iei fiscale în registrul
unic de control; s[ informeze contribuabilul asupra constat[rilor rezultate din inspec\ia
fiscal[; s[ sesizeze organul de urm[rire penal[, dac[ constat[rile întrunesc elementele
constitutive ale unei infrac\iuni.
4. Drepturile ]i obliga\iile contribuabililor. La începutul inspec\iei fiscale,
contribuabilul are dreptul s[ numeasc[ persoane care s[ furnizeze informa\ii organelor
fiscale. Pe parcursul desf[]ur[rii inspec\iei fiscale, are dreptul s[ fie informat asupra
constat[rilor rezultate din inspec\ia fiscal[ ]i s[-]i prezinte în scris punctul de vedere în
leg[tur[ cu aceste constat[ri.
Pe l`ng[ aceste drepturi, în Codul de procedur[ fiscal[ reg[sim ]i numeroase obliga\ii
ale contribuabililor: s[ pun[ la dispozi\ia organelor fiscale un spa\iu adecvat, precum ]i
logistica necesar[ desf[]ur[rii inspec\iei fiscale; s[ colaboreze la constatarea st[rilor
fiscale de fapt; s[ dea informa\ii, s[ prezinte la locul de desf[]urare a inspec\iei fiscale
toate documentele, precum ]i orice alte date necesare clarific[rii situa\iilor de fapt
relevante din punct de vedere fiscal; la încheierea inspec\iei fiscale, s[ dea o declara\ie
scris[ pe propria r[spundere din care s[ rezulte c[ au fost puse la dispozi\ie toate
documentele ]i informa\iile relevante pentru inspec\ia fiscal[; s[ îndeplineasc[ m[surile
prev[zute în actul de control.
5. Perioada supus[ inspec\iei fiscale. Inspec\ia fiscal[ se efectueaz[ în cadrul
termenului de prescrip\ie a dreptului de a stabili obliga\ii fiscale. Dreptul organului fiscal
de a stabili obliga\ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani3. Dac[ obliga\iile fiscale au
rezultat din s[v`r]irea unor fapte prev[zute de legea penal[, dreptul se prescrie în termen
de 10 ani4. La contribuabilii mari, perioada supus[ inspec\iei fiscale începe de la
momentul finaliz[rii controlului anterior. La ceilal\i contribuabili, inspec\ia fiscal[ se
efectueaz[ asupra crean\elor n[scute în ultimii 3 ani fiscali pentru care exist[ obliga\ia
depunerii declara\iilor fiscale. Inspec\ia fiscal[ se poate extinde pe perioada de prescrip\ie a
dreptului de a stabili obliga\ii fiscale dac[ nu au fost depuse declara\ii fiscale ]i exist[
indicii privind diminuarea taxelor ]i impozitelor.
6. Procedura desf[]ur[rii inspec\iei fiscale. Inspec\ia fiscal[ se desf[]oar[, de
regul[, în spa\iile de lucru ale contribuabilului. Dac[ nu exist[ un astfel de spa\iu, atunci
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Termenul de prescrip\ie începe s[ curg[ de la data de 1 ianuarie a anului urm[tor celui în care s-a
n[scut crean\a fiscal[.
4
Termenul curge de la data s[v`]irii faptei ce constituie infrac\iunea sanc\ionat[ ca atare printr-o
hot[r`re judec[toreasc[ definitiv[.
139

Ani]oara B[b[l[u

activitatea de inspec\ie se va putea desf[]ura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc
stabilit de comun acord cu contribuabilul. Activitatea de inspec\ie fiscal[ se organizeaz[ ]i
se desf[]oar[ în baza unor programe anuale, trimestriale ]i lunare aprobate în condi\iile
stabilite prin ordin al pre]edintelui Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal[. Inspec\ia
fiscal[ se efectueaz[ o singur[ dat[ pentru fiecare impozit sau tax[ ]i pentru fiecare
perioad[ supus[ impozit[rii. Prin excep\ie de la aceast[ regul[, se poate decide respectarea
controlului pentru o anumit[ perioad[ dat[, de la data încheierii inspec\iei fiscale ]i p`n[ la
data împlinirii termenului de prescrip\ie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor
fiscali la data efectu[rii verific[rilor sau erori de calcul care influen\eaz[ rezultatele
acestora.
Reverificarea unei perioade impozabile se realizeaz[ numai la ini\iativa organului
fiscal, cu aprobarea conduc[torului acestuia. Potrivit Codului de procedur[ fiscal[,
procedura de desf[]urare a inspec\iei fiscale presupune mai multe etape, în vederea
stabilirii imaginii corecte cu privire la declararea, calcularea ]i plata obliga\iilor fiscale.
Preg[tirea inspec\iei fiscale, prin examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al
contribuabilului (a actelor de înfiin\are a contribuabilului, a declara\iei de @nregistrare ca
pl[titor de impozite ]i taxe), precum ]i a compartimentelor care, prin atribu\iile pe care le
îndeplinesc, de\in informa\ii cu privire la situa\ia fiscal[ a contribuabilului (administra\ia
financiar[, trezorerie, Garda Financiar[).
Din analiza declara\iilor existente la dosarul fiscal ]i a informa\iilor culese de la
celelalte compartimente, inspectorul stabile]te dac[ au fost depuse toate declara\iile ]i nu
exist[ pl[\i restante de efectuat.
#n]tiin\area contribuabilului, cu excep\ia situa\iilor în care controlul se desf[]oar[
în mod inopinat, pentru solu\ionarea unor cereri ale contribuabilului ]i în cazul unor
ac\iuni îndeplinite ca urmare a solicit[rii unor autorit[\i5.
#naintea desf[]ur[rii inspec\iei fiscale, contribuabilul este în]tiin\at în leg[tur[ cu
ac\iunea de control, prin transmiterea unui aviz de inspec\ie fiscal[, cu 30 de zile înainte
pentru marii contribuabili, respectiv 15 zile pentru ceilal\i contribuabili.
La r`ndul s[u, avizul de inspec\ie fiscal[ va cuprinde: temeiul juridic al inspec\iei
fiscale; data de începere a inspec\iei fiscale; obliga\iile fiscale ]i perioadele ce urmeaz[ a fi
supuse inspec\iei fiscale; posibilitatea de a solicita am`narea datei de începere a inspec\iei
fiscale. Am`narea datei de începere a inspec\iei fiscale se poate solicita, o singur[ dat[,
pentru motive justificate.
Deplasarea persoanelor împuternicite cu exercitarea inspec\iei fiscale la locul de
desf[]urare a controlului6. Astfel, inspec\ia se desf[]oar[ în spa\iile de lucru ale
contribuabilului, în prezen\a acestuia sau a unei persoane desemnat[ de el. Contribuabilul
trebuie s[ pun[ la dispozi\ie un spa\iu adecvat, precum ]i logistica necesar[ desf[]ur[rii
inspec\iei fiscale. Ac\iunea de control se desf[]oar[, de regul[, în timpul programului de
lucru al contribuabilului, cu încercarea de a afecta c`t mai pu\in activitatea curent[.
Inspec\ia fiscal[ se poate desf[]ura ]i în afara programului de lucru al contribuabilului, cu
acordul scris al acestuia ]i cu aprobarea conduc[torului organului fiscal.

5

La solicitarea organelor de urm[rire penal[, de exemplu.
Dac[ ac\iunea de control se desf[]oar[ la sediul organului fiscal, contribuabilul are obliga\ia s[ se
prezinte în acest loc.
140
6

Drept public

Constatarea ]i investigarea fiscal[ a tuturor actelor ]i faptelor rezultate din
activitatea contribuabilului supus inspec\iei, precum ]i verificarea concordan\ei dintre
datele din declara\iile fiscale cu cele din eviden\a contabil[ a contribuabilului.
#n func\ie de volumul ac\iunii de verificare inspec\ia fiscal[ poate fi: inspec\ie fiscal[
general[. #n cazul acestei forme de inspec\ie, se verific[ toate obliga\ile fiscale ale unui
contribuabil pe o perioad[ de timp determinat[; inspec\ie fiscal[ par\ial[. #n acest caz, se
verific[ una sau mai multe obliga\ii fiscale, pentru o perioad[ de timp determinat[.
Inspec\ia fiscal[ se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozite,
dac[ acestea prezint[ interes pentru aplicarea legii fiscale.
#n realizarea sarcinilor încredin\ate, organele de inspec\ie fiscal[ folosesc urm[toarele
proceduri: controlul prin sondaj, care const[ în activitatea de verificare selectiv[ a
documentelor ]i opera\iunilor semnificative în care sunt reflectate modul de calcul,
eviden\iere ]i de plat[ a obliga\iilor fiscale datorate bugetului de stat; controlul inopinat,
care const[ în activitatea de verificare faptic[ ]i documentar[, în principal, ca urmare a unei
sesiz[ri cu privire la existen\a unor fapte de înc[lcare a legisla\iei fiscale, f[r[ anun\area în
prealabil a contribuabilului; controlul încruci]at, care const[ în verificarea documentelor ]i
opera\iunilor impozabile ale contribuabililor în corela\ie cu cele de\inute de alte persoane.
Organele fiscale stabilesc, dac[ este cazul, diferen\e de obliga\ii fiscale de plat[,
dispun m[suri asiguratorii ]i aplic[ sanc\iuni, potrivit prevederilor legale.
La încheierea perioadei de control, rezultatele inspec\iei sunt consemnate într-un
raport scris7. #n cazul în care baza de impunere nu se modific[, acesta va fi comunicat în
scris contribuabilului. Dac[ se modific[ baza de impunere, raportul întocmit va sta la baza
emiterii deciziei de impunere.
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#n care se vor prezenta constat[rile inspec\iei, din punct de vedere faptic ]i legal.
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