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       D E C I Z I A nr. 87/2013
privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

S.C. F S.R.L., CUI: RO xxx, 
înregistrată la D.G.F.P. V sub nr. xxx/....2013

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului V a fost sesizată de către 
Activitatea de Inspecţie Fiscală - Serviciul Inspecţie Fiscală II din cadrul D.G.F.P. V, cu 
adresa  nr.  xxx/...2013,  înregistrată  la  registratura  generală  sub  nr.  xxx/...2013,  cu 
privire la contestaţia formulată de S.C. F S.R.L., CUI: RO xxx, cu sediul social în xxx,  
B-dul xxx, nr. xxx, bl. xxx, sc. xxx, et. xxx, judeţul V, număr înregistrare la O.R.C. V: 
Jxx/xxx/1993, şi înregistrată la Activitatea de Inspecţie Fiscală sub nr. xxx/27.06.2013. 

Contestaţia a fost formulată împotriva: 
1. Deciziei de impunere nr. xxx/...2013 privind obligaţiile fiscale suplimentare de 

plată  stabilite  de  inspecţia  fiscală,  emisă  de  D.G.F.P.  V  –  A.I.F.  -   Serviciul  de 
Inspecţie Fiscală II;

2. Raportului de inspecţie fiscală nr. xxx/...2013, încheiat de aceeaşi autoritate, 
şi are ca obiect suma totală de S1 lei reprezentând:

- impozit pe profit: S2 lei;
- dobânzi/majorări de întârziere: S3 lei;
- penalităţi de întârziere: S4 lei;
- taxă pe valoarea adăugată: S5 lei;
- dobânzi/majorări de întârziere: S6 lei.
Contestaţia a fost transmisă prin curierat în data de 25.06.2013 în termenul 

prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în raport de 
data comunicării prin mandat poştal a actelor administrative fiscale atacate, respectiv 
26.05.2013, conform ştampilei poştei.

Se constată că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205, art. 206, 
art.  207  alin.  (1),  art.  209  alin.  (1)  lit.  a)  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

D.G.F.P. V, înainte de a analiza pe fond contestaţia este obligată să verifice 
primordialitatea soluţionării excepţiilor fără de orice dezbatere a fondului cauzei. 

Cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  D.G.F.P.  V,  prin  Compartimentul 
soluţionarea  contestaţiilor  se  poate  investi  cu  soluţionarea  pe  fond  a 
contestaţiei,  în  conditiile  în  care  S.C.  F  S.R.L.  V  a  depus  la  Activitatea  de 
Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. V cerere de retragere a acţiunii  în calea 
administrativă de atac, identificată sub nr. xxx din ...2013. 

În fapt, în data de ...2013, Activitatea de Inspecţie Fiscală - Serviciul Inspecţie 
Fiscală II din cadrul D.G.F.P. V a emis Raportul de inspecţie fiscală nr. xxx/...2013 şi 
Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de 
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inspecţia fiscală nr. xxx/....2013, prin care s-au stabilitit  în sarcina petentei  obligaţii 
fiscale suplimentare de plată în sumă totală de  S1 lei reprezentând:

- impozit pe profit: S2 lei;
- dobânzi/majorări de întârziere: S3 lei;
- penalităţi de întârziere: S4 lei;
- taxă pe valoarea adăugată: S5 lei;
- dobânzi/majorări de întârziere: S6 lei.
Împotriva  deciziei  de  impunere  şi  a  raportului  de  inspecţie  fiscală  mai  sus 

mentionate, persoana juridică a formulat contestaţie, depusă la D.G.F.P. V sub nr. 
xxx/...2013, şi înregistrată la Activitatea de Inspecţie Fiscală V la nr. xxx din ...2013, 
solicitând desfiinţarea Raportului de inspecţie fiscală nr. xxx/30.04.2013 şi a Deciziei 
de impunere nr. xxx/...2013 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală, emise de D.G.F.P. V – A.I.F. -  Serviciul de Inspecţie Fiscală II.

Ulterior, în data de ...2013, S.C. F S.R.L. V a depus la Activitatea de Inspecţie 
Fiscală din cadrul D.G.F.P. V cerere de retragere a contestatiei, înregistrată sub nr. 
xxx, prin care aduce la cunoştinţa organului fiscal că renunţă la contestaţia depusă 
împotriva actelor administrative fiscale în cauză.

În drept, cauza îşi găseşte soluţionarea în prevederile art.  208 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul  de procedură fiscală,  republicată în 2007,  cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 

“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  
nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia”. 

Faţă de cadrul legal menţionat, de actele şi documentele existente la dosarul 
cauzei, D.G.F.P. V  reţine că S.C. F S.R.L. V a renunţat la contestaţia depusă în calea 
administrativă de atac, motiv pentru care ia act de renunţare la acţiunea introdusă 
împotriva Deciziei de impunere nr. xxx/...2013 privind obligaţiile fiscale suplimentare 
de plată stabilite de inspecţia fiscală şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. xxx/...2013, 
emise de  Activitatea de Inspecţie Fiscală -  Serviciul  Inspecţie Fiscală II  din cadrul 
D.G.F.P. V cu privire la suma totală de S1 lei reprezentând:

- impozit pe profit: S2 lei;
- dobânzi/majorări de întârziere: S3 lei;
- penalităţi de întârziere: S4 lei;
- taxă pe valoarea adăugată: S5 lei;
- dobânzi/majorări de întârziere: S6 lei.
Pentru cele ce preced şi în temeiul art. 208 şi art. 210 din O.G. nr. 92/2003, 

privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se

D E C I D E:

Art. 1. D.G.F.P. V ia act de renunţarea S.C. F S.R.L., CUI: RO xxx, cu sediul 
social în xxx, B-dul xxx, nr. xxx, bl. xxx, sc. xxx, etaj: xxx, judeţul V, număr înregistrare 
la  O.R.C.  V:  Jxx/xxx/1993 la  contestaţia  formulată  împotriva  Raportului  de 
inspecţie fiscală nr. xxx/...2013 şi a  Deciziei de impunere nr. xxx/...2013 privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, emise de 
Activitatea de Inspecţie Fiscală - Serviciul Inspecţie Fiscală II din cadrul D.G.F.P. V, 
prin  care  solicită desfiinţarea  Raportului  de  inspecţie  fiscală  nr.  xxx/...2013  şi  a 
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Deciziei de impunere nr. xxx/...2013 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală pentru suma totală de S1 lei reprezentând:

- impozit pe profit: S2 lei;
- dobânzi/majorări de întârziere: S3 lei;
- penalităţi de întârziere: S4 lei;
- taxă pe valoarea adăugată: S5 lei;
- dobânzi/majorări de întârziere: S6 lei.
Art. 2. Serviciul  secretariat  administrativ  va  comunica  prezenta  decizie,  în 

condiţiile art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare celor în drept.

Art. 3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac 
şi  poate  fi  atacată  la  Tribunalul  V,  în  termen de 6  luni  de  la  comunicare,  potrivit 
prevederilor legale.

     DIRECTOR EXECUTIV,
     

                
Red./dact. 4ex
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