
          DECIZIE NR. 152 / 2010

   privind soluţionarea contestaţiei înregistrată la D.G.F.P. Dâmboviţa 
   sub nr. ...formulată de ... din ....

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost sesizată 
de A.F.P. Găeşti asupra contestaţiei înregistrată la D.G.F.P. Dâmboviţa 
sub  nr.  ...  formulată  de persoana  fizică  . cu  domiciliu  în  sat  ... 
comuna ...judeţul Dâmboviţa, având CNP ...

Contestaţia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  de  impunere 
anuală  pentru  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din 
patrimoniul personal pe anul 2009 nr. ... din data de ... emisă de către 
A.F.P. Găeşti.

Prin adresa nr.  ...  din data de ...  confirmată de primire în data 
de ...  Biroul  Soluţionare Contestaţii  din  cadrul  D.G.F.P.  Dâmboviţa a 
solicitat petentei completarea dosarului contestaţiei cu suma contestată.

 Prin adresa nr.  ...  din data de ...  s-a primit  răspunsul solicitat, 
respectiv suma totală contestată este de ... lei reprezentând impozit 
pe  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din  patrimoniul 
personal pe anul 2009, având ca bază de impunere suma de... lei.

Contestaţia a fost formulată în termenul legal şi poartă  semnătura 
titularului dreptului procesual.

Prin adresa înregistrată la A.F.P. Găeşti sub nr. ...  şi transmisă 
D.G.F.P. Dâmboviţa sub nr. ... persoana fizică ... din comuna ... sat ... 
renunţă la contestaţia formulată împotriva deciziei nr. .... din data de ...

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 
205, art. 206, art. 207 şi 209 alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind 
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Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Dâmboviţa
Biroul Soluţionare Contestaţii 

Str.Calea Domnească nr.166
Târgovişte, Dâmboviţa
Tel:+0245 616779
Fax:+0245 615916
Nr.op. ANAF 759
e-mail: ...



Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  este 
investită a se pronunţa asupra cauzei.

Petenta contestă măsurile  dispuse  prin  decizia  de  impunere 
anuală  pentru  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare  din 
patrimoniul personal pe anul 2009 nr. ... din data de ... emisă de către 
A.F.P. Găeşti şi solicită refacerea acestui titlu de creanţă.

Faţă de cele mai sus menţionate petenta susţine că sunt aplicabile 
prevederile art. 77 ind. 1 alin. 4 din Codul Fiscal şi nu datorează impozit 
în  sumă  de  ...  lei  întrucât  cota  de  2%  trebuia  aplicată  la  baza  de 
impunere în cuantum de ... lei şi nu la cea de ...lei.

Prin adresa înregistrată la A.F.P. Găeşti sub nr. ... petenta renunţă 
la contestaţia formulată împotriva deciziei nr. ... din data de...

Prin  Decizia  de  impunere  anuală  pentru  veniturile  din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 
2009 nr. ...din data de ... emisă de către A.F.P. Găeşti s-a stabilit suma 
de  ...  lei lei reprezentând  impozit  pe  veniturile  din  transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009, având ca 
bază de impunere suma de...lei.

În  punctul  de  vedere  privind  soluţionarea  contestaţiei  organul 
fiscal  teritorial  menţionează  că  petenta  a  interpretat  eronat  decizia 
contestată.  În  urma  operării  declaraţiei  rectificative  nr.  ....  a  rezultat 
decizia contestată în care sunt înscrise la rubrica decizie anterioară – 
impozit datorat ... lei, la rubrica decizie curentă impozit datorat ... lei, iar 
la rândul 3 lit. b – diferenţe de impozit constatate în minus ... lei.

Totodată se menţionează că în cauză nu s-a formulat  sesizare 
penală.

Prin adresa înregistrată la D.G.F.P. Dâmboviţa sub nr. ...., A.F.P. 
Găeşti  transmite  cererea  de  renunţare  la  contestaţie  a  persoanei 
fizice ...

III. Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  motivaţiile  contestatoarei  şi  în  raport  cu  
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  a  fost 
investită să ia act de retragerea contestaţiei formulată de persoana 
fizică ...din comuna ..., sat ...
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Î  n fapt  , urmare a cererii de retragere a contestaţiei înregistrată la 
D.G.F.P. Dâmboviţa sub nr. .... şi ţinând cont că  D.G.F.P. Dâmboviţa 
nu a soluţionat până la această dată pe fond contestaţia formulată de 
persoana  fizică  ... din  comuna  ...  sat  ...,  organul  de  soluţionare  a 
contestaţiei  urmează să emită în cauză o decizie prin care ia act de 
retragerea contestaţiei, având în vedere că termenul legal de 30 de zile 
de la comunicarea actului administrativ fiscal s-a încheiat.

Î  n drept  , art.  208 alin. 1 din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările prevede:

“  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.[...]”

Pct.  4.3  şi  pct.  12.2  din  Ordin  nr.  519/2005  privind  aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea  titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată prevede:

“4.3. Organul de soluţionare competent va comunica decizia prin  
care  ia  act  de  renunţarea  la  contestaţie  după  expirarea  termenului 
general de depunere a contestaţiei.

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

Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei  şi  în temeiul 
art. 208 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 
republicată,  cu modificările şi  completările şi  pct.  4.3 şi  pct.  12.2 din 
Ordin  nr.  519/2005  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea 
titlului  IX din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată, coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art 
211, art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare se:

DECIDE

1.  În  urma cererii  nr....  de  retragere  a  contestaţiei  depusă  de 
persoana fizică ... din sat ..., comuna..., se emite prezenta decizie prin 
care se ia act de renunţarea la contestaţia înregistrată sub nr. ...  din 
data de ....
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2. În  conformitate  cu  prevederile  art.  218  alin  (2)  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data 
primirii,  la instanţa de contencios administrativ competentă din cadrul 
Tribunalului Dâmboviţa.

...
Director  coordonator
                       

                                        Avizat,
                           ...

                                                     consilier juridic 
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