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                            D   E   C   I   Z   I   A     nr.  4283 / 595 / 23.12.2015 

  
privind soluţionarea contestaţiei depusă de SC X SRL din ...,  înregistrată la DGRFP 
Timişoara sub nr..../...2015.  
 
 
            DGRFP Timişoara a fost sesizată de către AJFP Hunedoara – Inspecţie 
Fiscală, cu adresa nr..../...2015, înregistrată la DGRFP Timişoara sub nr. .../...2015, 
asupra contestaţiei depusă de SC X SRL, cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., cam...., jud. ..., 
având C.I.F. …, înregistrată la ORC … sub nr…., reprezentată legal prin dl. X, în 
calitate de administrator. 
            Contestaţia a fost înregistrată la AJFP Hunedoara sub nr..../...2015. 
            Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere nr. ...-... ... / ...2015 
privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, emisă de 
AJFP Hunedoara – Inspecţie Fiscală, în baza raportului de inspecţie fiscală nr. ...-... ... 
/ ...2015, şi vizează suma de ... lei reprezentând: 
... lei – impozit pe veniturile din salarii; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile din  
                      salarii; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii;  
... lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
                      sociale datorată de angajator; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale  
                      datorată de angajator; 
... lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale de   
                      asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de   
                      asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
    ... lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
                      profesionale datorată de angajator;  
       ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţia de asigurare pentru  
                      accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;  
       ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare pentru  
                      accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;  
    ... lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
    ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări de  
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                      şomaj datorată de angajator; 
       ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări de şomaj  
                      datorată de angajator; 
    ... lei – contribuţia individuală de asigurări de şomaj angajat; 
    ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                      asigurări de şomaj angajat; 
       ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de asigurări de      
                      şomaj angajat; 
    ... lei – contribuţia angajatorilor fondului de garantare pentru plata creanţelor 
                      salariale;  
       ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor   
                      fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale;  
       ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor fondului de   
                      garantare pentru plata creanţelor salariale;  
  ... lei – contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări  
                      sociale de sănătate datorată de angajator; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări sociale de   
                      sănătate datorată de angajator; 
  ... lei – contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări  
                      sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări sociale de 
                      sănătate reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;  
    ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru concedii  
                      şi indemnizaţii; 
    ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru concedii şi  
                      indemnizaţii. 
            Contestaţia este autentificată, purtând amprenta ştampilei SC X SRL din ... şi 
semnătura dlui. X, în calitate de administrator. 
            Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din OG 
nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în condiţiile în care: 
- Decizia de impunere nr. ...-... ... / ...2015 privind obligațiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecția fiscală, emisă de AJFP Hunedoara – Inspecţie Fiscală, în 
baza raportului de inspecţie fiscală nr. ...-... ... / ...2015, a fost transmisă către petentă 
în data de 02.07.2015, potrivit celor menţionate pe confirmarea de primire anexată în 
copie la doasrul contestaţiei; 
- Contestaţia formulată de SC X SRL din ... a fost depusă  în data de 31.07.2015 la 
AJFP Hunedoara, fiind înregistrată sub nr..../...2015. 
            În consecinţă, constatând că în speţă sunt întrunite prevederile titlului IX din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, dispoziţiile exprese ale OPANAF nr.2906/2014 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, DGRFP Timişoara, prin Serviciul de Soluţionare a 
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Contestaţiilor este investită să se pronunţe asupra contestaţiei formulată de SC X SRL 
din .... 
            În fapt, prin contestaţia formulată SC X SRL din ... solicită anularea Deciziei 
de impunere nr. ...-... ... / ...2015 privind obligațiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecția fiscală, emisă de AJFP Hunedoara – Inspecţie Fiscală, în baza 
raportului de inspecţie fiscală nr. ...-... ... / ...2015. 
            Prin adresa înregistrată la DGRFP Timişoara sub nr..../...2015, SC X SRL din 
... face următoarea notificare: 
“…înţelegem să ne retragem contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere 
privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală pentru persoane 
juridice nr. ...-... ... / ...2015 emisă de ANAF – DGRFP Timişoara, AJFP Hunedoara, 
Activitatea de Inspecţie Fiscală, în baza raportului de inspecţie fiscală nr. ...-... ... / 
...2015, şi înregistrată la AJFP Hunedoara sub nr..../...2015 şi la DGRFP Timişoara 
sub nr..../...2015.” 
            În drept, în conformitate cu prevederile art.208 din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care precizează: 
“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. 
(2) Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nou contestaţie 
în interiorul termenului general de depunere a acesteia.”, 
şi având în vedere și faptul că în legătură cu explicitarea acestui articol, prin 
OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se prevede că: 
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. Retragerea contestaţiei poate fi făcută în tot sau în parte. În situaţia în care 
cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestaţia 
iniţială, despre aceasta se va face menţiune în decizia emisă în soluţionarea cauzei; 
contestaţia şi cererea de retragere parţială vor fi conexate, pentru o mai bună 
soluţionare a cauzei. 
4.4. După primirea cererii de retragere a contestaţiei, organul de soluţionare 
competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renunţarea la 
contestaţie. 
4.5. Decizia prin care se ia act de renunţare la contestaţie urmează procedura 
emiterii şi comunicării deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor. 
11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - Soluţii 
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asupra contestaţiei 
11.3. Prin decizie se poate lua act de renunţarea la contestaţie, în situaţia în care 
contestatorul solicită retragerea acesteia. ” 
           În consecinţă, faţă de prevederile legale mai sus citate, se reţină că, în 
condiţiile în care SC X SRL, prin adresa înregistrată la DGRFP Timişoara sub 
nr..../...2015, a precizat că renunţă la contestaţia înregistrată la AJFP Hunedoara sub 
nr..../...2015 şi la DGRFP Timişoara sub nr..../...2015, organul de soluţionare a luat 
act de renunţarea petentei la contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere nr. 
...-... ... / ...2015 privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția 
fiscală, emisă de AJFP Hunedoara – Inspecţie Fiscală, în baza raportului de inspecţie 
fiscală nr. ...-... ... / ...2015. 
             Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
OPANAF nr. 2906 / 2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, și în baza 
referatului nr. ... / ...  se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

           DGRFP Timişoara, prin Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor, ia act de 
renunţarea SC X SRL din ... la contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere 
nr. ...-... ... / ...2015 privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecția fiscală, emisă de AJFP Hunedoara – Inspecţie Fiscală, în baza raportului de 
inspecţie fiscală nr. ...-... ... / ...2015, pentru suma de ... lei reprezentând: 
... lei – impozit pe veniturile din salarii; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile din  
                      salarii; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii;  
... lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
                      sociale datorată de angajator; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale  
                      datorată de angajator; 
... lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale de   
                      asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de   
                      asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
    ... lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
                      profesionale datorată de angajator;  
       ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţia de asigurare pentru  
                      accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;  
       ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare pentru  
                      accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator;  
    ... lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
    ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări de  
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                      şomaj datorată de angajator; 
       ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări de şomaj  
                      datorată de angajator; 
    ... lei – contribuţia individuală de asigurări de şomaj angajat; 
    ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                      asigurări de şomaj angajat; 
       ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de asigurări de      
                      şomaj angajat; 
    ... lei – contribuţia angajatorilor fondului de garantare pentru plata creanţelor 
                      salariale;  
       ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor   
                      fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale;  
       ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor fondului de   
                      garantare pentru plata creanţelor salariale;  
  ... lei – contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări  
                      sociale de sănătate datorată de angajator; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări sociale de   
                      sănătate datorată de angajator; 
  ... lei – contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări  
                      sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări sociale de 
                      sănătate reţinută de la asiguraţi; 
  ... lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;  
    ... lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru concedii  
                      şi indemnizaţii; 
    ... lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru concedii şi  
                      indemnizaţii. 
 
              Prezenta decizie se comunică la: 
               - SC X SRL din ...; 
               - A.J.F.P. Hunedoara – Inspecţie Fiscală, cu aplicarea prevederilor pct.7.6.  
                 din OPANAF nr.2906/2014. 
 
              Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
atacată potrivit prevederilor legale la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă, în termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
... 
 


