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Ministerul Finan Ńelor Publice  

Agen Ń ia Na Ń ional ă de Administrare Fiscal ă 
 Di rec Ń ia  General ă  a  F inan Ńelor Publ ice a Jude Ńulu i  Harghita 
 
 
 

D E C I Z I A  nr. 18/BUC  din  2013  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

Mr. X, 
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Bucureşti sub 

nr.x/2012, transmisă şi înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Harghita sub nr.x/2013 

 
 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată 

de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a municipiului Bucureşti, prin 
adresa nr.x/HR/2013, asupra contestaŃiei formulate de persoana nerezidentă 
Mr. X – GB..., cu domiciliul în X, prin împuternicitul Y Ltd , cu adresa: Y CIF 
GB...  

ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei de rambursare a 
taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile nestabilite în 
România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene nr.x/2012 emisă de 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a municipiului Bucureşti, pentru suma 
de x lei,  reprezentând taxa pe valoarea adăugată respinsă la rambursare. 

Având în vedere prevederile art.3 alin.(1) din OPANAF 
nr.3333/2011 privind condiŃiile de delegare a competenŃei de soluŃionare a 
contestaŃiilor şi constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205 şi art.209 
(3^1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală - republicat în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita este învestită să se pronunŃe 
asupra contestaŃiei formulate de Mr. X. 

Prin notificarea transmisă prin e-mail în data de 15.03.2013 pe 
adresele indicate de contestatar, Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor a 
înştiinŃat contestatorul despre delegarea competenŃei de soluŃionare.  

Tot prin acest e-mail, în urma analizării dosarul contestaŃiei, 
organul de soluŃionare a solicitat completări/precizări privind forma şi 
conŃinutul contestaŃiei depusă de împuternicitul Y Ltd. şi dovezi însoŃite de 
traduceri în limba română certificate de traducători autorizaŃi dacă este 
cazul. 

Prin răspunsul trimis prin e-mail în data de 15.03.2013, 
împuternicitul societăŃii contestatoare notifică faptul că nu mai vrea să 
continue cu procedura de contestare, respectiv renunŃă la contestaŃie.   
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În ceea ce prive şte notificarea societ ăŃii Y Ltd. prin care 
renun Ńă la contesta Ńia formulat ă împotriva Deciziei de rambursare a 
taxei pe valoarea ad ăugată pentru persoanele impozabile nestabilite în 
România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Eu ropene nr.xD/2012 , se 
reŃine că, potrivit art.208 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

„Contesta Ńia poate fi retras ă de contestator pân ă la solu Ńionarea 
acesteia . Organul de soluŃionare competent va comunica contestatorului 
decizia prin care se ia act de renunŃarea la contestaŃie.”, 

iar potrivit pct.4.3. din Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală: 

„După primirea cererii de retragere a contestaŃiei, organul de 
soluŃionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act 
de renunŃarea la contestaŃie.” 

Având în vedere cele de mai sus, DirecŃia generală a finanŃelor 
publice Harghita, prin Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor, ia act de 
renun Ńarea Mr. X la contesta Ńia formulat ă împotriva Deciziei de 
rambursare a taxei pe valoarea ad ăugată nr.xD/2012 emisă de DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice a municipiului Bucureşti. 

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art.208 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu pct.4.3. din Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale 
de Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, se 
   

D E C I D E: 

DirecŃia generală a finanŃelor publice Harghita, prin Biroul de 
soluŃionare a contestaŃiilor ia act de renun Ńarea Mr. X la contesta Ńia 
formulat ă împotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoar ea 
adăugată nr.xD/2012 emisă de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 
municipiului Bucureşti, pentru suma de x lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad ăugată respins ă la rambursare.  

Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecătorească de 
contencios administrativ competentă, în termen de 6 luni de la comunicare, 
potrivit procedurii legale. 
 DIRECTOR EXECUTIV, 


