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DECIZIA NR. 457/2012 
privind soluţionarea contestaţiei depusă de 

.X. S.A. .X.   
înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor 

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 
                                        sub nr. 907.713 / 07.11.2012 

    
 
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili prin adresa nr. .X./05.11.2012 înregistrată la 
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor - Agenţia Natională de 
Administrare Fiscală sub nr. X/07.11.2012 asupra contestaţiei formulate de .X. 
S.A. cu sediul în .X., str. X nr. 2, jud. X, Cod unic de înregistrare RO X.  

 
 .X. S.A. .X. contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată 

accesorii nr. .X./09.05.2012 emisă de Direcţia Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili pentru suma totală de .X.  lei reprezentând dobanzi şi 
penalităţi de întârziere aferente obligatiilor fiscale. 

  
  
 
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală constată că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art.205, art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.1 lit.c) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, la data depunerii contestaţiei, societatea regăsindu-se în 
Anexa 2 la poziţia X din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare 
a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare.  

  Prin adresa nr. .X./26.07.2012, înregistrată la Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili sub nr. .X./26.07.2012, .X. S.A. .X. notifică 
faptul că “…în data de 13.07.2012 ... a intrat în posesia corecţiilor efectuate la 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./09.05.2012, respectiv a 
Deciziilor de impunere nr. .X.-.X. din data de 19.06.2012 şi a Deciziilor nr. 
.X./21.06.2012 si nr. .X./22.06.2012. Drept urmare, .X. S.A. .X.  retrege 
Contestaţia nr. .X./13.06.2012 formulată împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. .X./09.05.2012.” 

În ceea ce priveşte notificarea .X. S.A. .X. prin care renunţă la 
contestaţia formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. .X./09.05.2012, se reţine că, potrivit art.208 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

“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.”,  

iar potrivit pct. 4.3. din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală : 

“După primirea cererii de retragere a contestaţiei, organul de 
soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de 
renunţarea la contestaţie.” 

Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor 
ia act de renunţarea .X. S.A. .X. la contestaţia formulată împotriva Deciziei 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./09.05.2012, emisă de 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. 

 
 Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul 

prevederilor art.208 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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coroborat cu pct. 4.3. din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală , se   
 
 

D E C I D E 
 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de 
Soluţionare a Contestaţiilor ia act de renunţarea .X. S.A. .X. la contestaţia 
formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.X./09.05.2012 emisă de Direcţia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili, pentru suma de .X. lei reprezentând dobanzi şi penalităţi de 
întârziere aferente obligatiilor fiscale. 
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