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Pregătirea pentru inspecţia fiscală

• Verificarea avizului de inspecţie fiscală (termen, tematică)

• Pregătirea dosarului pentru echipa de inspecţie (informaţie 

relevantă, clară, concisă)

• Pregătirea documentaţiei suport

• Desemnarea unui reprezentant (dreptul de a fi asistat)

Inspecţia fiscală



Derularea inpecţiei fiscale 

• Exercitarea drepturilor legale → oferirea de informaţii în scris,

solicitarea de lămuriri, semnalarea perturbării activităţii curente,

suspendarea controlului la cerere, exprimarea punctului de vedere

cu privire la proiectul de raport de inspecţie fiscală

• Atenţie sporită la respectarea aspectelor procedurale

! Încălcarea drepturilor contribuabilului sau a aspectelor procedurale

poate atrage/concura la anularea actelor emise în urma controlului

Inspecţia fiscală



Contestarea concluziilor inpecţiei fiscale 

• Expertiza contabilă → posibilă ȋnainte de orice contestaţie

• Suspendarea efectelor actului administrativ fiscal poate fi solicitată

pe calea contenciosului administrativ (contestaţia administrativă /

cererea adresată instanţei nu suspendă automat executarea)

Inspecţia fiscală



Noul Cod de Procedură Fiscală (propuneri în dezbatere)

• Extinderea cazurilor în care este posibil controlul inopinat 

(„informaţii privind fapte de încălcare a legislaţiei fiscale ” / „verificarea unor

elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situaţia fiscală faptică”)

• Extinderea perioadei supuse verificării

• Decizia de impunere provizorie 

• Nesoluţionarea contestaţiei administrative în 6 luni de la depunere

→ cererea de chemare în judecată nu poate fi respinsă ca prematură

Inspecţia fiscală



Argumente împotriva impozitării

• Voinţa legitorului (exceptarea expresă de la impozitare a diurnei plafonate,

definirea diurnei în legislaţie) → diurna este un cost şi nu un venit

• Principii fiscale → echitatea fiscală şi certitudinea impozitării (o prevedere

legală neclară se interpretează în favoarea celui care se obligă)

Interpretarea legii dată de instanţele de judecată / organele de inspecţie

fiscală → relevantă pentru cauzele în care s-au pronunţat

Impozitarea diurnelor



Status actual şi soluţii posibile 

• Suspendarea controalelor/soluţionării contestaţiilor până la clarificare

• Decizii de impunere contestate pe cale administrativă → admiterea şi

anularea actului administrativ fiscal

• Decizii de impunere necontestate pe cale administrativă → revocarea;

reverificarea decisă de conducătorul inspecţiei fiscale / anularea titlului

executoriu pe calea contestaţia la executare / anularea solicitată de către

organul fiscal emitent (1 an de la emitere)

Impozitarea diurnelor



MiLog – obligaţii operatori de transport
• Notificarea activităţii de transport (formulare în limba germană - zoll.de)

• Păstrarea timp de doi ani a documentelor doveditoare privind plata

• Punerea lor la dispoziţia autorităţilor a documentelor de plată, la cerere, în

limba germană

• Asumarea responsabilităţii pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată de către

subcontractori

• Plata salariului minim la data fixată dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a

lunii următoare celei pentru care este datorat ! Aceeaşi sancţiune ca cea

aplicabilă în caz de neplată
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MiLog – impact

• Nu există un nivel minim garantat al diurnei stabilit prin lege (acordarea

diurnei minime pentru misiunile cu caracter temporar în străinătate ale

personalului bugetar → la nivel de recomandare)

• Obligaţia legală a angajatorului este aceea de a acoperi cheltuielile cu hrana

şi cheltuielile mărunte → stabilirea unui nivel rezonabil al diurnei cu acordul

salariatului (CIM/CCM)
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Obligativitatea aparatelor de marcat fiscale

• Reformularea excepţiei prevăzute de legislaţia în materie fiscală →

obligativitatea utilizării aparatelor de marcat fiscale

• Achiziţionarea aparatelor de marcat fiscale numai de la distribuitori

autorizaţi

• Afişarea la loc vizibil a anunţului privind obligativitatea solicitării bonului

fiscal

• Achiziţionarea aparatelor de marcat fiscale cu jurnal electronic → 2016

Aparate de marcat fiscale
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