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DECIZIA NR. 34/2007

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata asupra
cererii de retragere nr. .../ ... referitoare la contestatia inregistrata la
D.G.F.P. ... sub nr. ... din data de ...  formulata de ... cu sediul in comuna
..., sat ..., jud. ..., inmatriculata la O.R.C. ... sub nr...., avand CUI ...,
reprezentata prin d-l ... in calitate de administrator.

Petenta a formulat contestatie nr. ..../... impotriva Deciziei de
impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata de
inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati
independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere,  aferent
anului ... emisa de Activitatea de Inspectie Fiscala - Serviciul de
Inspectie Fiscala Persoane Fizice. 

Suma totala contestata de petent este de ... lei, reprezentand
diferenta de impozit pe venitul net anual stabilita suplimentar.  
Contestatia a fost semnata de titularul dreptului procesual si a fost
depusa in termenul legal prevazut de art. 207, alin. 1 din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Cu adresa nr. .../ ... organele de control din cadrul Activitatii de
Inspectie Fiscala - Serviciul de Inspectie  au solicitat petentului o serie
de documente suplimentare necesare in solutionarea cauzei pana pe
data de .... In data de ... petenta din ... a depus cerere de retragere a
contestatiei impreuna cu copia actului de identitate in conformitate cu
prevederile art. 208 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, coroborat cu pct. 4 din O.M.F. nr. 519/2005 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura Fiscala, republicata. 

Fata de acestea, organul de solutionare a contestatiei este
indreptatit sa emita decizia prin care se ia act de retragerea contestatiei
in cauza.

I. Petenta nu este de acord cu constatarile organului de inspectie
fiscala din cadrul Activitatii de Inspectie Fiscala - Serviciul de Inspectie
Fiscala Persoane Fizice, din urmatoarele motive:



Suma de ... lei, reprezentand venit net anual impozabil este stabilit
in mod eronat, intrucat nu s-a luat in calcul stocul de marfa conform
inventarului intocmit la data de ... , stoc cu care s-a pornit in registrul
jurnal de incasari si plati in anul .... Totodata, au fost stabilite si o serie
de alte cheltuieli cu care petentul nu este de acord, astfel ca solicita o
recalculare a acestora si anexeaza copie dupa jurnalul de incasari si
plati, copia raportului de gestiune la ... si recapitulatia inventarului la .... 

II. Prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit
suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru persoane fizice care
desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma
de asociere,  aferent anului ..., organele de control ale Activitatii de
Inspectie Fiscala ... - Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Fizice au
stabilit in sarcina petentei obligatii suplimentare in urma stabilirii faptului
ca petentul a determinat venitul net impozabil aferent anului ... in mod
eronat fata de cel declarat la A.F.P. ... in vederea impozitarii.   

In data de ... petenta din ... a depus cerere de retragere a
contestatiei impreuna cu copia actului de identitate in conformitate cu
prevederile art. 208 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, coroborat cu pct. 4 din O.M.F. nr. 519/2005 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura Fiscala, republicata.

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei si in raport cu actele normative in vigoare,
s-au retinut urmatoarele :

Directia Generala a Finantelor Publice ... este investita sa ia
act de retragerea contestatiei de catre ... din comuna ..., sat ....

In fapt, societatea petenta a depus contestatie impotriva Deciziei
de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata de
inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati
independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere,  aferent
anului .... In data de ..., petenta din ... a depus la D.G.F.P. ... sub nr. ... o
cerere de renuntare la contestatia nr. .../ .... Urmare a acestei cereri, la
care petentul anexeaza si copia actului de identitate, organul de
solutionare a contestatiei ia act de retragerea contestatiei in cauza si se
emite o decizie in acest sens.

In fapt, art. 208 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, prevede :

" Retragerea contesta�iei



    (1) Contesta�ia poate fi retras� de contestator pân� la solu�ionarea
acesteia. Organul de solu�ionare competent va comunica contestatorului
decizia prin care se ia act de renun�area la contesta�ie. "

Pct. 4 din O.M.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura Fiscala, republicata, prevede :

"4.1. Cererea de retragere trebuie s� fie semnat� de contestator
sau de împuternicit, iar în cazul contestatorilor persoane juridice,
cererea trebuie s� poarte �tampila persoanei juridice. Dovada calit��ii de
împuternicit se face potrivit legii.

4.2. Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia
actului de identitate.

4.3. Organul de solu�ionare competent va comunica decizia prin
care ia act de renun�area la contesta�ie dup� expirarea termenului
general de depunere a contesta�iei."

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul
prevederilor art. 208 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, pct. 4 din O.M.F. nr. 519/2005 privind aprobarea
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura Fiscala, republicata, coroborate cu prevederile art.
70, art. 209, art. 210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedura Fiscala, se

DECIDE

1. In urma cererii de retragere a contestatiei nr. .../ ... depusa de ...
cu sediul in comuna ..., sat ..., se emite prezenta decizie prin care se ia
act de retragerea contestatiei nr. .../ ... formulata de petenta impotriva
Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de
plata de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara
activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere,  
aferent anului ....

2. In conformitate cu prevederile art. 218 alin (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului ....

DIRECTOR EXECUTIV,


