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Decizia  nr. 345/19.02.2018 
  privind soluŃionarea contestaŃiei depuse de  

dl. X 
din X, str. X nr. X,  ap. X, jud. X 

înregistrată la D.G.R.F.P. XX sub nr.  X 
 
 
DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice XX a fost sesizată de către 

AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice XX, prin adresa nr. XG – DEF X din 
(înregistrată la D.G.R.F.P. XX sub nr. X), cu privire la contestaŃia depusă de către dl. 
X cu domiciliul în loc. XX, str. X, nr. X, ap. X, jud. XX, CNP X, formulată împotriva 
Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate pe anul 2012 nr. X, emisă de A.J.F.P. XX, comunicată petentului la data de 
13.12.2017. 

ContestaŃia, înregistrată la A.J.F.P. XX sub nr. X şi la D.G.R.F.P XX sub nr. X, 
a fost depusă în termenul legal prevăzut la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. 

Suma contestată este de X lei,  reprezentând diferenŃe de contribuŃii la 
asigurările sociale de sănătate rezultate din regularizarea anuală, stabilite în minus.  

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 272 alin. (2) 
lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  DirecŃia Generală 
Regionala a FinanŃelor Publice XX, prin structurile specializate de soluŃionare a 
contestaŃiilor, este legal învestită să soluŃioneze cauza. 

 
Cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia Generală Regională a 

FinanŃelor Publice XX, prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii 2, se poate învesti 
cu soluŃionarea pe fond a contestaŃiei în condiŃiile în care, ulterior depunerii 
contestaŃiei, petentul renunŃă la contestaŃia formulată. 
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În fapt , la data de 08.12.2017, A.J.F.P. XX a emis Decizia de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 
nr.  X din X, prin care s-a stabilit pentru anul 2012 în sarcina contestatorului 
următoarea situaŃie fiscală:  

- total bază de calcul: X lei; 
- total contribuŃie datorată:  X lei; 
- obligaŃii privind plăŃile anticipate: X lei; 
- diferenŃe de contribuŃii rezultate din regularizarea anuală – diferenŃe 

stabilite în minus: X lei.  
Împotriva acestei decizii, dl. X a formulat şi a depus contestaŃie înregistrată la 

A.J.F.P. XX sub nr. X şi la D.G.R.F.P XX sub nr. X. 
Ulterior, prin adresa înregistrată la A.J.F.P. XX sub nr.  X, dl. X a comunicat 

următoarele: ,, …prin prezenta renunŃ la contestaŃie deoarece  am clarificat situaŃia 
fiscală”.  

 
În drept , în speŃă sunt aplicabile prevederile art. 271 din Legea nr. 207/ 2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 
precizează:  

,,(1) 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.  

(2) Prin retragerea contestaŃiei nu se pierde dreptul de a se înainta o 
nouă contestaŃie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.” 

 
La pct. 4.1 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 3741/2015, se prevede:  

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

[…] 
“4.3. După primirea cererii de retragere a contestaŃiei, organul de 

soluŃionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de 
renunŃarea la contestaŃie”. 

Întrucât cererea de retragere a contestaŃiei îmbracă forma de validitate cerută 
de lege, se reŃine manifestarea de voinŃă a contestatorului de renunŃare la calea 
administrativă de atac.  

Potrivit pct.11.2 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 3741/2015, „11.3. Prin decizie 
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se poate lua act de renunŃarea la contestaŃie, în situaŃia în care contestatorul 
solicită retragerea acesteia.” 

În raport de împrejurarea că, în speŃă, prin adresa înregistrată la A.J.F.P. XX 
sub nr. X, dl. X şi-a retras contestaŃia formulată împotriva Deciziei de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 
nr. X din X, emisă de A.J.F.P. XX, privind suma totală de X lei, reprezentând ,, 
diferenŃe de contribuŃii rezultate din regularizarea anuală – diferenŃe stabilite în 
minus”, renunŃând astfel la calea administrativă de atac împotriva acestui act 
administrativ fiscal, organul de soluŃionare a contestaŃiilor nu se poate investi cu 
soluŃionarea pe fond a acesteia, drept pentru care ia act de renunŃarea la contestaŃie.   

 
Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative enunŃate în 

cuprinsul deciziei, în temeiul art. 272 şi art. 273 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală se  

 
D E C I D E  

 
D.G.R.F.P. XX, prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii 2, ia act de renunŃarea 

la contestaŃia formulată de dl. X, domiciliat în loc. XX, str. X,  nr. X, ap. X, jud. XX, 
CNP X, împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuŃiei de 
asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 nr.  X din X, emisă de A.J.F.P. XX. 

 
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 

poate fi atacată la Tribunalul XX, în termen de 6 luni de la data comunicării. 
               

    
  

  DIRECTOR GENERAL, 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               


