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Cum ne pregătim pentru inspecţia fiscală  



Pregătirea pentru inspecţia fiscală 

• Verificarea avizului de inspecţie fiscală (termen, tematică) 

       Tematică 2015 

- Recalificarea activităţilor independente 

- Tranzacţiile cu contribuabili inactivi / care au pierdut codul TVA 

- Deductibilitatea cheltuielilor cu servicii  

- Aspecte legate de servicii, dobânzi şi redevenţe în tranzacţiile intra-grup  

• Pregătirea dosarului pentru 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 / solicitarea de informaţii în scris  

- 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 contestaţie 

• Suspendarea efectelor actului administrativ fiscal poate fi solicitată pe calea contenciosului 

administrativ (contestaţia administrativă şi cererea adresată instanţei nu suspendă automat 

executarea) 

 

!  Noul Cod de Procedură Fiscală 

• Nu se datorează penalităţi de întârziere pe perioada suspendării actului administrativ fiscal; 

• Nesoluţionarea contestaţiei administrative în 6 luni → cererea de chemare în judecată nu poate fi 

respinsă ca prematură/inadmsibilă; 

• Instanţa se pronunţă şi asupra fondului raportului juridic chiar dacă decizia de respingere a 

contestaţiei s-a întemeiat numai pe aspecte de procedură (e.g. tardivitatea contestaţiei) 

 

 

Inspecţia fiscală 



Noul Cod de Procedură Fiscală (forma adoptată de Senat) 

• Extinderea cazurilor în care este posibil controlul inopinat  

• Extinderea perioadei supuse verificării 

• Verificarea îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi de către plătitorii de venit 

• Verificarea documentară 

• Decizia de impunere provizorie  

• Comunicarea proiectului RIF înainte de discuţia finală  

• Extinderea termenului de redactare a punctului de vedere la RIF  

Inspecţia fiscală 



 

 

Argumente împotriva impozitării 

 

• Voinţa legitorului român → diurna este un cost şi nu un venit 

• Principii fiscale aplicabile:  

- echitatea/egalitatea fiscală (Principiul constituţional al justei aşezări a 

sarcinilor fiscale) 

- certitudinea impozitării (Noul Cod de Procedură Fiscală prevede 

interpretarea în favoarea contribuabilului/plătitorului) 

 

 

 

Impozitarea diurnelor 



MiLog – Germania în procedură de infringement  

 

• Aplicarea Milog pentru tranzit este suspendată 

• Alocaţiile suplimentare menite să compenseze dezavantajele prestării 

muncii în afara graniţelor ţării de reşedinţă pot fi incluse în salariul minim  

 

Salariul minim în Germania 



 
Mulţumesc! 
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