
 MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANłELOR
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDEłULUI _________

DECIZIA Nr. 47/22.12. 2008
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

S.C.   X   SRL  S.R.L. ____
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor

Publice a  judeŃului _________ sub nr. ...../03.12.2008

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului _________ a fost sesizată de către AdministraŃia finanŃelor
publice a municipiului ____prin adresa nr. 16889 din 28.11.2008, înregistrată la D.G.F.P. _________ sub nr. ..... din
03.12.2008, întrucât prin SentinŃa civilă nr.---/CA/13.10.2008 pronunŃată de către Tribunalul _________ s-a dispus
trimiterea cauzei organului fiscal teritorial în vederea soluŃionării contestaŃiei formulată de S.C.   X   S.R.L cu sediul în
____, str. ....., bl. ..,sc...., et. ..., ap...., judeŃul _________, înregistrată la O.R.C. Sub nr. J37/.....03 şi are atribuit cod
de înregistrare fiscală RO 15.........  

Prin  sentinŃa  civilă  nr.---/CA/  13.102008   a  Tribunalului  _________,  SecŃia  Civilă,  se  admite  contestaŃia
formulată S.C.   X   S.R.L ____şi trimite cauza AFP ____în vederea soluŃionării contestaŃiei.

Prin adresa nr.... din 12.02.2008, înregistrată la AFP a municipiului ____sub nr, .... din 13.02.2008 S.C.   X
S.R.L ____solicită restituirea taxei speciale auto de primă înmatriculare, în sumă de "S" lei, pe care a achitat -o cu
chitanŃa seria --- nr. ...., în data de 14.10.2007, la Trezoreria municipiului ____, întrucât consideră că a fost percepută
în mod ilegal. 

Prin  „declaraŃie  pe proprie  răspundere”  anexată  în  original  la  dosarul  contestaŃiei,  înregistrată  la  AFP a
municipiului ____sub nr. .....din 24.11.2004, S.C.   X   S.R.L. ____, reprezentată de ..... în calitate de administrator,
precizează  că  renunŃă  la  recalcularea  taxei  de  poluare  pentru  autoturismul  marca  ...  solicitată  prin  instanŃa  de
contencios administrativ.

Se reŃine faptul că potrivit art. 208 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, „ContestaŃia poate fi retrasă de contestator
până la soluŃionarea acesteia. Organul de soluŃionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia
act de renunŃarea la contestaŃie.”

Având în vedere cele prezentate mai sus DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃului _________ prin
compartimentul SoluŃionare contestaŃii ia act de renunŃarea  S.C.   X   S.R.L. ____, reprezentată de ..... în calitate de
administrator, la recalcularea taxei de poluare pentru autoturismul...., aşa cum a solicitat la InstanŃa de contencios
administrativ care s-a pronunŃat prin sentinŃa civilă nr.---/CA/13.10.2008.  

Pentru considerentele reŃinute şi în temeiul prevederilor art. 208 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  se

                D E C I D E :

      1. DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃului _________ prin compartimentul SoluŃionare contestaŃii ia act
de renunŃarea S.C.   X   S.R.L. ____, reprezentată de ..... în calitate de administrator la recalcularea taxei de poluare
pentru autoturismul marca .....,  solicitată prin instanŃa de contencios administrativ, în sumă de "S" lei.
        2. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept spre a fi dusă la îndeplinire.
       3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, potrivit art. 210 alin. (2) din Codul de
procedură fiscală, republicat în 2007, şi poate fi atacată, potrivit legii, la Tribunalul _________ în termen de 6 luni de
la comunicare.
                                       DIRECTOR EXECUTIV,

_________________

Red./dact. 4 ex.
-----
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