
NR.99/IL/2012

Biroul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice ... 
a fost sesizat de Activitatea de Inspectie Fiscala – Serviciul Inspectie Fiscala ...  prin 
adresa nr..... cu privire la reluarea solutionarii contestatiei formulata de SC....cu sediul in 
Jud. ..., loc. ..., str. ..., nr. .., inregistrata la D.G.F.P.... sub nr. ... si reinregistrata, in urma 
pronuntarii solutiei definitive pe latura penala, sub nr. .....

Prin contestatia formulata, SC... isi indreapta contestatia impotriva Deciziei de 
impunere nr. ..prin care s-a stabilit suma de plata de ... lei, reprezentand: 

● Impozit pe profit                                          ... lei 
● Majorari aferente imp. Profit                     ... lei
● TVA                                                          ......lei
● Majorari aferente TVA                             .... lei
● Impozit venit dividende                              .... lei
● Majorari impozit dividende                         ... lei 
● Impozit din venit pe salarii                        ... lei 
● Majorari impozit venit sal.                         ... lei
● CAS angajator                                            ...lei 
● Majorari CAS angajator                            ...lei
● CAS asigurati                                             ... lei 
● Majorari CAS asigurati                              .. lei
● CASS angajator                                        ... lei
● Majorari CASS angajator                          ... lei
● CASS asigurati                                          ... lei
● Majorari CASS asigurati                          ... lei
● Fond somaj angajator                              ...lei 
● Majorari fond somaj angajator                 .. lei
● Fond somaj asigurati                               ... lei 
● Majorari fond somaj asigurati                  ... lei
● Contributii concedii                                 ... lei
● Majorari contributii concedii                    ... lei
● CAMBP                                                    ... lei
● Majorari CAMBP                                     ... lei 
● Fond garantare                                           ...lei
● Majorari fond garantare                           ... lei  

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ...  prin  Biroul  de  Solutionare  a 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205, art. 
209  si  art.  214  din  O.G.  nr.  92/2003,  ®,  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este 
competent sa solutioneze prezenta contestatie. 
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Din documentele aflate la dosarul cauzei reiese ca pentru SC ...a fost dispusa 
intrarea in procedura generala de faliment iar prin sentinta comerciala nr. ... CC 
INSOL SPRL ... – Filiala ...  cu sediul in ...,  bd. ...,  nr. ..  a fost numit lichidator 
judiciar provizoriu.

Prin aceasta sentinta i-a fost ridicat dreptul de administrare al debitorului, motiv 
pentru care Biroul Solutionare Contestatii prin adresa nr. ... a solicitat CC INSOL SPRL 
... – Filiala .., in caitate de administrator judiciar al SC ....., sa precizeze in scris daca 
mentine contestatia formulata de societate in vederea solutionarii pe fond a acesteia.

Prin adresa nr. ... CC INSOL SPRL ....comunica faptul ca nu isi mentine contestatia 
formulata  de   SC ...  inregistrata  la  D.G.F.P.  ...  sub  nr.  ...  si  reinregistrata,  in  urma 
pronuntarii solutiei definitive pe latura penala, sub nr......

Avind in vedere cele mentionate, organul de solutionare contestatii constata ca sunt 
aplicabile prevederile art. 208, alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

ART. 208 Retragerea contestaţiei
(1)  “Contestaţia  poate  fi  retrasă de contestator  până la soluţionarea acesteia.  

Organul de soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia  
act de renunţarea la contestaţie”.

De asemenea, pct. 4 si pct. 11.3 din  Ordinul nr. 2.137 din 25 mai 2011,  privind 
aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa  Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală

4.  “Instrucţiuni  pentru  aplicarea  art.  208  din  Codul  de  procedură  fiscală  -  
Retragerea contestaţiei

4.1.  Cererea  de  retragere  trebuie  să  fie  semnată  de  contestator  sau  de  
împuternicit,  cu îndeplinirea aceloraşi condiţii de formă prevăzute la formularea şi  
depunerea contestaţiei. Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii. În cazul  
în  care  contestatorul  se  află  în  procedură  de 
insolvenţă/reorganizare/faliment/lichidare,  cererea  de  retragere  a  contestaţiei  va  
purta semnătura şi ştampila administratorului special/administratorului judiciar sau 
a lichidatorului, după caz.

4.2.  Persoanele  fizice  vor  anexa  la  cererea  de  retragere  copia  actului  de 
identitate.

4.3.  După primirea cererii  de retragere  a contestaţiei,  organul  de soluţionare  
competent  va  comunica  contestatorului  decizia  prin  care  ia  act  de  renunţarea  la  
contestaţie”.

11.3. “Prin decizie se poate lua act de renunţarea la contestaţie, în situaţia în  
care contestatorul solicită retragerea acesteia”.

In concluzie, Biroul de Solutionare Contestatii a fost investit sa ia act de retragerea 
contestatiei formulata de SC ... in urma retragerii contestatiei de catre  administratorul 
judiciar CC INSOL SPRL ....

2



Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor  art. 
208, alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare coroborate cu art. 205, art. 209 si art. 214 din O.G. nr. 92/2003, 
®, privind Codul de procedura  fiscala, republicata, se:

D E C I D E:

Art. 1. Se ia act de renuntare la contestatia, formulata de SC ..., impotriva Deciziei de impunere 
nr. 892/14.08.2009, prin administratorul  judiciar  CC INSOL SPRL ..., prin care s-a stabilit suma de 
plata de ...lei, reprezentand:

● Impozit pe profit                                          ... lei 
● Majorari aferente imp. Profit                    ...lei
● TVA                                                           ... lei
● Majorari aferente TVA                             ... lei
● Impozit venit dividende                            ... lei
● Majorari impozit dividende                       .. lei 
● Impozit din venit pe salarii                      ... lei 
● Majorari impozit venit sal.                       ... lei
● CAS angajator                                          ... lei 
● Majorari CAS angajator                  ..lei
● CAS asigurati                                           ... lei 
● Majorari CAS asigurati                          ...lei
● CASS angajator                                        ... lei
● Majorari CASS angajator                    .. lei
● CASS asigurati                                          ... lei
● Majorari CASS asigurati                           .. lei
● Fond somaj angajator                                ... lei 
● Majorari fond somaj angajator                   .. lei
● Fond somaj asigurati                                .. lei 
● Majorari fond somaj asigurati                   ... lei
● Contributii concedii                                   ...lei
● Majorari contributii concedii                      ... lei
● CAMBP                                                      ... lei
● Majorari CAMBP                                        ...lei 
● Fond garantare                                            ... lei
● Majorari fond garantare                            ... lei  

Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni de 
la comunicare.
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                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                          
                                               .................................                                                    
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