
                    

                                                                                      
   

                     

       Decizia nr. XX.2018
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

XX, înregistrat� la D.G.R.F.P. Brasov 
sub nr. XX.2018

Direc�ia  General�  Regional�  a  Finan�elor  Publice  Bra�ov  a  fost  sesizat�  de  c�tre
A.J.F.P. Brasov, prin adresa FN, cu privire la contesta�ia formulat� de SC XX, având CUI XX,
cu sediul în municipiul xx, str. XX, nr. XX, XX jud. xx.

Contesta�ia  a  fost  formulat�  împotriva  Deciziei  de  impunere  nr.  XX.2017  privind
obligatiile  fiscale  principale  aferente  diferentelor  bazelor  de  impozitare  stabilite  în  cadrul
inspectiei  fiscale la persoane juridice, emis�  de A.J.F.P.  �Bra ov – Activitatea de Inspectie
fiscala persoane juridice, �i prive�te suma de XX lei reprezentând  diferen�e de impozit profit
�i  suma de  XX lei  reprezentând diferente de TVA stabilite  suplimentar  de c�tre inspectia
fiscala evidentiate în  Raportul de Inspectie fiscala încheiat la data de XX.2017.

Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de art.  270 alin.  (1)  din  Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur�  fiscal�,  stabilit  în raport de data emiterii  Deciziei de
impunere  nr.  XX.2017 privind  obligatiile  fiscale  principale  aferente  diferentelor  bazelor  de
impozitare stabilite în cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice, respectiv data de XX.2017,
�i data înregistr�rii contesta�iei la A.J.F.P. Brasov, respectiv data de XX.2018, a�a cum rezult�
din �tampila aplicat� pe contesta�ie .

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 268, art. 269 �i art. 272
din Legea nr.  207/2015 privind Codul de procedur�  fiscal�,  cu modific�rile �i  complet�rile
ulterioare, D.G.R.F.P. Brasov, prin Serviciul solu�ionare contesta�ii 1, este legal învestit� s�
analizeze contesta�ia formulat� �i depus� de catre subscrisa SC XX.

Subscrisa  SC  XX,  reprezentata  legal  prin  administrator  XX contesta  Deciziei  de
impunere  nr.  XX.2017 privind obligatiile  fiscale  principale  aferente  diferentelor  bazelor  de
impozitare stabilite în cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice prin care a fost stabilit�
suplimentar suma de XX lei, reprezentând impozit Profit în suma de XX � lei i TVA in suma de
XX lei

Prin  adresa  inregistrata  la  A.J.F.P.  Bra�ov sub  nr.  XX  2018,  subscrisa  SC  XX  ,
comunica faptul ca renunta la contestatia formulata impotriva  Deciziei de impunere nr.  XX
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2017 privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite în
cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice.

In  drept,  ART.  271  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedura  fiscala
republicata prevede:
     Retragerea contesta�iei
    ,, (1) Contesta�ia poate fi retras� de c�tre contestator pân� la solu�ionarea acesteia.   

În acest caz, organul de solu�ionare competent comunic� contestatorului decizia prin
care se ia act de renun�area la contesta�ie.
    (2) Prin retragerea contesta�iei nu se pierde dreptul de a se înainta o nou� contesta�ie
în interiorul termenului prev�zut la art. 270  ”.

Potrivit   punctului  nr.  4.  din  ORDIN  Nr.  3741/2015 din  23  decembrie  2015  privind
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur� fiscal�

Instruc�iuni  pentru aplicarea art.  271 din Codul  de procedur�  fiscal�  -   Retragerea
contesta�iei

,, 4.1. Cererea de retragere trebuie s� fie semnat� de contestator sau de împuternicit,
cu îndeplinirea acelora�i condi�ii de form� prev�zute la formularea �i depunerea contesta�iei. 

Dovada calit��ii de împuternicit se face potrivit legii. În cazul în care contestatorul se
afl�  în  procedur�  de  insolven��/reorganizare/faliment/lichidare,  cererea  de  retragere  a
contesta�iei  va  purta  semn�tura  administratorului  special/  administratorului  judiciar  sau  a
lichidatorului, dup� caz.

4.2. Retragerea contesta�iei poate fi f�cut� în tot sau în parte.

     (….) 

4.3. Dup� primirea cererii de retragere a contesta�iei, organul de solu�ionare competent
va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renun�area la contesta�ie.

4.4. Decizia prin care se ia act de renun�are la contesta�ie urmeaz�  procedura emiterii  �i
comunic�rii deciziilor emise în solu�ionarea contesta�iilor”.

Luand in considerare faptul ca cererea de retragere a contestatiei imbraca forma de
validitate ceruta de  lege,  se retine manifestarea de vointa a contestatorului de renuntare la
calea administrativa de atac.

�Pentru considerentele aratate i în temeiul art. 272 �i art. 279 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedur� Fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se

                              
   DECIDE

Directia  Generala  Regionala  a  Finantelor  Publice  Brasov,  prin  Serviciul
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Solutionare Contestatii 1, ia act de renuntarea la solutionarea contestatiei formulate de
subscrisa SC  XX SRL împotriva  Deciziei de impunere nr.  XX.2017 privind obligatiile
fiscale  principale  aferente  diferentelor  bazelor  de  impozitare  stabilite  în  cadrul
inspectiei  fiscale  la  persoane juridice. emis�  de  A.J.F.P.  �Bra ov – Inspectie  Fiscala
persoane juridice prin care s-au stabilit obligatii  fiscale de plat� în sum� de  XX   lei
reprezentând �diferen�e de impozit Profit i TVA.

�Prezenta decizie  este  definitiva în  sistemul  cailor  administrative de atac  i  poate fi
contestata   în  termen  de  6  luni  de  la  data  comunic�rii  la  Tribunalul  Brasov,  conform
prevederilor art. (11) din Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ.

 DIRECTOR GENERAL
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