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Anexa nr.1 
 

SIGLA organului fiscal 
emitent 

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală………………… 

Administrația ……………………. 

Nr.  ............ 

Data zz/ll/aaaa 

 
 
 
 
 

NOTIFICARE DE CONFORMARE 

EMISĂ DE ORGANUL DE INSPECȚIE FISCALĂ 

 

 

 

Denumire contribuabil/plătitor: .......................................... 
Cod de identificare fiscală ............................................., 
Domiciliul fiscal: localitatea: ............, bd./str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ...., 
judeţul/sectorul ............., cod poştal .............. . 
 
 
 
 
Domnului/Doamnei Administrator/Director general 
 
 
 Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor art. 121^1 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
a fost emisă prezenta notificare, pentru a vă permite să procedați la reanalizarea situației 
dumneavoastră fiscale și după caz pentru a proceda la depunerea sau corectarea declarațiilor 
fiscale, anterior eventualei selectări pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală. 
 Din analizele efectuate de organele fiscale asupra datelor și informațiilor deținute, 
comunicate de dumneavoastră sau primite/obținute din alte surse, au rezultat următoarele riscuri 
fiscale în legătură cu activitatea dumneavoastră: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..*) 
 Referitor la riscurile fiscale menționate, vă rugăm să procedați la analizarea acestora și la 
eventuala depunere sau corectare a declarațiilor fiscale, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării prezentei notificări. 
 Totodată, în termenul menționat anterior vă rugăm să ne transmiteți o informare referitoare 
la rezultatele analizei proprii efectuate precum și la măsurile întreprinse, după caz, însoțită de 
documente justificative care să ateste modul de conformare sau de trimiteri la documente deținute 
deja de Agenția Națională de Administrare Fiscală – depuse la organul fiscal pentru conformare. 
 În situația în care, urmare analizei proprii concluzionați că riscurile fiscale identificate de 
organul fiscal nu se confirmă și pe cale de consecință nu se impune să procedați la reanalizarea 
situației dumneavoastre fiscală, acest fapt va fi menționat în informarea ce va fi transmisă 
organului fiscal. 
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 Vă informăm că, până la expirarea termenului de 30 de zile de la comunicarea prezentei 
notificări, organul de inspecție fiscală nu va întreprinde nici o acțiune pentru selectarea pentru 
inspecție fiscală. 
 De asemenea, vă comunicăm faptul că, depunerea sau corectarea declarațiilor urmare 
prezentei notificări, nu împiedică organul fiscal să vă selecteze pentru efectuarea unei acțiuni de 
inspecție fiscală, însă numai după împlinirea termenului menționat anterior. 
 Data comunicării prezentei notificări este data prevăzută la art. 47 și respectiv art. 79 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
în funcție de modalitatea de comunicare utilizată de organul fiscal. 
 Pentru informații suplimentare în legătură cu prezenta notificare, persoana care poate fi 
contactată este doamna/domnul …………………….., la numărul de telefon: ………….., la adresa 
de e-mail: ………………… sau la sediul organului fiscal din: ………………., în zilele de: …………., 
între orele: ………. . 
 Prezenta notificare nu reprezintă act administrativ fiscal în sensul prevederilor art. 1 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim. 
  
  
 
Conducătorul structurii de inspecţie fiscală 
............................................ 
(funcţia, numele, prenumele, semnătura, ştampila**) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Se vor prezenta elementele de risc fiscal identificate de organul fiscal, perioadele impozabile, impozitele, taxele, 
contribuțiile aferente riscurilor identificate, după caz, inclusiv cu estimarea impactului fiscal, dacă acesta poate fi 
cuantificat, alte elemente relevante care pot conduce la reevaluarea situației fiscale de către contribuabil/plătitor. 
 
**) În situația emiterii și semnării electronice, utilizând un certificat digital calificat, documentul este valabil fără ștampilă. 

 


