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DECIZIA NR. __39___ 
din ______19.04.2011________ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
persoana fizic� ................, 

din mun. Suceava, …………, jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. ……………. 
 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava prin adresa nr. 
…………., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr. ………., asupra contesta�iei formulate de persoana fizic� ................, cu 
domiciliul în mun. Suceava, …………., jude�ul Suceava. 

 
Persoana fizic� ................ contest� m�surile stabilite prin Decizia de 

rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� nr. ................, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind suma de ................ reprezentând 
TVA aprobat� la rambursare, �i prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Suceava, privind suma de ................ lei reprezentând accesorii aferente TVA. 

Persoana fizic� formuleaz� contesta�ie �i împotriva Notei privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr. ................ �i împotriva Certificatului de atestare 
fiscal�. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ................ contest� Decizia de rambursare a taxei pe 

valoarea ad�ugat� nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, privind suma de ................ reprezentând TVA aprobat� la 
rambursare, Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................, 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
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emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind 
suma de ................ lei reprezentând accesorii aferente TVA, Nota privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr. ................ �i împotriva Certificatului de 
atestare fiscal�. 

 
În contesta�ia formulat�, persoana fizic� precizeaz� c� din anul 2009 a fost 

subiectul a trei inspec�ii fiscale. 
Petentul sus�ine c� s-a gre�it la calculul major�rilor de întârziere, 

ne�inându-se cont de data depunerii deconturilor, iar pentru anumite perioade de timp 
s-au calculat accesorii de dou� ori. 

Contestatorul afirm� c�, prin Decizia de impunere nr. ................ au fost 
stabilite în sarcina sa, pentru perioada 01.01.2005-30.11.2009, TVA în sum� de 
................ �i accesorii în sum� de ................ lei. 

De asemenea, sus�ine c�, prin Decizia nr. ................, a fost reverificat� 
aceea�i perioad� �i au fost emise RIF �i Decizia de impunere nr. ................, prin care 
au fost stabilite în sarcina sa, pentru perioada 01.01.2005-30.11.2009, TVA în sum� 
de ................ lei �i accesorii în sum� de ................ lei. 

Petenta precizeaz� c�, pe data de 27.09.2010, a depus decontul de TVA cu 
op�iune de rambursare, în scopul compens�rii soldului negativ al taxei, cu accesoriile 
la TVA pe care le datoreaz� bugetului de stat. 

În urma depunerii decontului cu op�iune de rambursare s-a dispus o nou� 
inspec�ie fiscal�, pentru perioada cuprins� între ultima zi verificat� prin inspec�iile 
fiscale anterioare �i ultima zi a perioadei fiscale pentru care a fost depus decontul cu 
op�iune de rambursare. 

Petenta afirm� c�, în urma acestei inspec�ii fiscale, au fost emise RIF �i 
Decizia de impunere nr. ................, prin care au fost stabilite în sarcina sa 
urm�toarele obliga�ii fiscale: 
-pentru perioada 01.12.2010-31.08.2010, TVA în sum� de -................ lei; 
-pentru perioada 26.12.2010-25.10.2010, dobânzi în sum� de ................ lei; 
-pentru perioada 26.12.2010-25.10.2010, penalit��i în sum� de ................ lei. 

De asemenea, sus�ine c�, în urma inspec�iei fiscale a fost emis� Decizia de 
rambursare a TVA nr. ................, prin care s-a aprobat rambursarea TVA solicitat� în 
cuantum de ................. 

Referitor la Decizia de rambursare a TVA nr. ................ �i la Nota privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr. ................, contestatorul precizeaz� c� prin 
Decizia de impunere nr. ................ au fost stabilite în sarcina sa, pentru perioada 
01.01.2005-30.11.2009, TVA în sum� de ................. 

Prin decontul depus în luna ianuarie 2010, contribuabilul a declarat TVA 
colectat� în sum� de ................ lei, aferent lunii decembrie 2009, dar �i perioadei deja 
verificate 01.01.2005-30.11.2009, iar începând cu 01.01.2010 a depus lunar decont de 
TVA, în urma c�ruia cuantumul TVA de plat� a sc�zut. 

Petentul sus�ine c�, prin Decizia de impunere nr. ................din 27.01.2010 
s-au stabilit accesorii pentru TVA baz� de calcul în sum� de ................, pentru 
perioada 26.12.2009-31.12.2009, iar prin Decizia de impunere nr. ................ s-au 
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stabilit accesorii pentru TVA baz� de calcul în sum� de ................, pentru perioada 
31.12.2009-28.01.2010. 

La data de 27.09.2010, petentul a depus decontul TVA cu op�iune de 
rambursare, întrucât din eviden�a sa contabil� rezulta TVA negativ în cuantum de 
................. 

Contribuabilul afirm� c�, deoarece dup� prima inspec�ie fiscal� a declarat 
TVA colectat� pentru perioada verificat�, organele fiscale au decis reverificarea 
acelei perioade �i suspendarea controlului f�cut ca urmare a cererii de rambursare. 

În urma reverific�rii, prin Decizia de impunere nr. ................, s-a stabilit în 
sarcina societ��ii, pentru perioada 01.01.2005-30.11.2009, obliga�ia fiscal� 
suplimentar� reprezentând TVA în cuantum de ................ lei. 

Petentul men�ioneaz� c� la data de 31.08.2010 soldul TVA nu mai era 
negativ, ci era pozitiv fiind de ................ �i c� prin urmare, nu era posibil� o 
rambursare de TVA de la buget c�tre sine. 

De asemenea, sus�ine c� din Nota de compensare rezult� c� sumele 
declarate în deconturi sting obliga�ii de plat� a TVA nu în momentul în care a fost 
depus decontul, ci multe luni de zile mai târziu, pe data de 27.09.2010. 

 
Referitor la certificatul de atestare fiscal� �i Decizia de calcul accesorii nr. 

................, contestatorul sus�ine c� �i acestea sunt nereale, deoarece potrivit calculelor 
sale contabile, cuantumul real al accesoriilor datorate la data de 04.03.2011 era de 
................, iar potrivit Fi�ei sintetice din data de 08.03.2011 cuantumul real al 
accesoriilor datorate era în sum� de ................. 

Totodat� petentul afirm� c� prin Decizia de calcul accesorii nr. ................ 
se dubleaz� dobânzile de plat�, în sensul c�, în anexa la aceasta pe prima linie sunt 
calculate dobânzi la TVA baz� de calcul de ................ lei, pentru perioada 
25.12.2009-02.03.2010, �i în acela�i timp se calculeaz� accesorii �i prin decizia de 
impunere nr. ................ pentru aceea�i sum� reprezentând TVA �i pentru aceea�i 
perioad� fiscal�. 

 
II. Prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� nr. 

................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, s-
a aprobat la rambursare TVA solicitat� în sum� de ................, iar prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Suceava, s-a stabilit în sarcina persoanei fizice 
................ suma de ................ lei reprezentând accesorii aferente TVA. 

 
La data de 27.09.2010, prin Decontul de TVA cu op�iune de rambursare nr. 

................, contribuabilul solicit� rambursarea soldului sumei negative la data de 
31.08.2010, în sum� de ................. 

În urma efectu�rii inspec�iei fiscale, s-a întocmit Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. ................, înregistrat la AFPM Suceava sub nr. ................, din care rezult� 
c� nu s-au stabilit diferen�e fa�� de suma solicitat� la rambursare. 

Astfel, a fost emis� Decizia de rambursare nr. ................, prin care s-a 
aprobat la rambursare suma solicitat� de ................. 
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Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................  s-au 
calculat accesorii în sum� de ................ lei, pentru TVA de plat� în sum� de 
................ lei, stabilit� prin Decizia de impunere nr. ................, înregistrat� la AFPM 
Suceava sub nr. ................, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ................, anexat� la dosarul cauzei, persoana fizic� ................ 
precizeaz� c� formuleaz�: „retragere a contesta�iei formulate de c�tre noi impotriva 
urm�toarelor acte administrative fiscale: Certificatul de atestare fiscal� �i Decizia 
referitoare la obliga�iile accesorii nr. ................, pentru suma de ................ lei”. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ................, anexat� la dosarul cauzei, persoana fizic� ................ 
precizeaz� c� formuleaz�: „retragere a contesta�iei formulate de c�tre noi impotriva 
urm�toarelor acte administrative fiscale: Decizia de rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� nr. ................, pentru suma de ................”. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ................, reprezentând TVA solicitat� �i 

aprobat� la rambursare, prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a asupra acestui cap�t 
de cerere, în condi�iile în care persoana fizic� �i-a retras contesta�ia pentru 
aceast� sum�. 

 
În fapt, în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, s-a întocmit Raportul de 

inspec�ie fiscal� nr. ................, înregistrat la AFPM Suceava sub nr. ................, din 
care rezult� c� nu s-au stabilit diferen�e fa�� de suma solicitat� la rambursare �i a fost 
emis� Decizia de rambursare nr. ................, prin care s-a aprobat la rambursare TVA 
solicitat� în sum� de ................. 

 
Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 

Suceava sub nr. ................, anexat� la dosarul cauzei, persoana fizic� ................ 
precizeaz� c� formuleaz�: „retragere a contesta�iei formulate de c�tre noi impotriva 
urm�toarelor acte administrative fiscale: Decizia de rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� nr. ................, pentru suma de ................”. 

 
În drept, dispozi�iile art. 208 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, precizeaz� 
urm�toarele: 

 
ART. 208 
“Retragerea contesta�iei 
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(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. 

(2) Prin retragerea contesta�iei nu se pierde dreptul de a se înainta o 
nou� contesta�ie în interiorul termenului general de depunere a acesteia”. 

 
În ceea ce prive�te acest articol, pct. 4.3 �i pct. 12.2 din Ordinul 

pre�edintelui ANAF nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, stipuleaz� c�: 

 
“12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 185 - Solu�ii asupra contesta�iei 
[…] 
12.2. Prin decizie se poate lua act de renun�area la contesta�ie, în 

situa�ia în care contestatorul solicit� retragerea acesteia. 
[…]”. 
 
“4. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 177 - Retragerea contesta�iei 
[…] 
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”. 

 
Având în vedere cele precizate, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

jude�ului Suceava, prin organul s�u de solu�ionare a contesta�iilor, constat� 
renun�area de c�tre persoana fizic� ................ la contesta�ia formulat� împotriva 
Deciziei de rambursare nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, privind TVA aprobat� la rambursare în sum� de ................. 

 
2. Referitor la suma de ................ lei, reprezentând accesorii aferente 

TVA, stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava se poate pronun�a asupra acestui cap�t de cerere, în condi�iile 
în care persoana fizic� �i-a retras contesta�ia pentru aceast� sum�. 

 
În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 

................  s-au calculat accesorii în sum� de ................ lei, pentru TVA de plat� în 
sum� de ................ lei, stabilit� prin Decizia de impunere nr. ................, înregistrat� la 
AFPM Suceava sub nr. ................, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ................, anexat� la dosarul cauzei, persoana fizic� ................ 
precizeaz� c� formuleaz�: „retragere a contesta�iei formulate de c�tre noi impotriva 
urm�toarelor acte administrative fiscale: Certificatul de atestare fiscal� �i Decizia 
referitoare la obliga�iile accesorii nr. ................, pentru suma de ................ lei”. 
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În drept, dispozi�iile art. 208 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, precizeaz� 
urm�toarele: 

 
ART. 208 
“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. 

(2) Prin retragerea contesta�iei nu se pierde dreptul de a se înainta o 
nou� contesta�ie în interiorul termenului general de depunere a acesteia”. 

 
În ceea ce prive�te acest articol, pct. 4.3 �i pct. 12.2 din Ordinul 

Pre�edintelui ANAF nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, stipuleaz� c�: 

 
“12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 185 - Solu�ii asupra contesta�iei 
[…] 
12.2. Prin decizie se poate lua act de renun�area la contesta�ie, în 

situa�ia în care contestatorul solicit� retragerea acesteia. 
[…]”. 
 
“4. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 177 - Retragerea contesta�iei 
[…] 
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”. 

 
Având în vedere cele precizate, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

jude�ului Suceava, prin organul s�u de solu�ionare a contesta�iilor, constat� 
renun�area de c�tre persoana fizic� ................ la contesta�ia formulat� împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind suma de ................ 
lei, reprezentând accesorii aferente TVA. 

 
3. Referitor la contesta�ia formulat� de persoana fizic� ................ 

împotriva Notei privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. ................ �i 
împotriva Certificatului de atestare fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
organul de solu�ionare competent din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de 
cerere, în condi�iile în care contesta�ia este formulat� împotriva altor acte 
administrative fiscale care nu intr� în competen�a sa de solu�ionare. 
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În fapt, persoana fizic� contest� Nota privind compensarea obliga�iilor 
fiscale nr. ................ �i Certificatul de atestare fiscal�, acte administrative fiscale care 
nu intr� în competen�a de solu�ionare a organului învestit cu solu�ionarea 
contesta�iilor constituit la nivelul DGFP Suceava. 

 
În drept, conform art. 205 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�: 
 
ART. 205 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii”. 

 
• art. 209 la alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�: 

 
ART. 209 
“Organul competent 
(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a 
m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, se 
solu�ioneaz� de c�tre: 

a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, 
dup� caz, în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru 
contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
accesorii ale acestora, precum �i m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în 
cuantum de pân� la 3 milioane lei; 

[…] 
(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale 

se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente”. 
 
Se în�elege astfel c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 

Suceava are competen�� de solu�ionare a contesta�iilor formulate împotriva deciziilor 
de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 
deciziilor pentru regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie 
vamal�, precum �i a m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie 
de m�suri �i care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ie, datorie vamal�, al c�ror 
cuantum este de pân� la 3 milioane lei. 

Totodat�, contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale 
se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente, deci nu intr� în competen�a 
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organului de solu�ionare constituit în cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava. 
 

• Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la pct. 5 precizeaz� 
c�: 

 
“5. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 178 - Organul competent 
5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de 

solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art. 178 alin. (1) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege. 

În situa�ia în care, ca urmare a raportului privind rezultatele inspec�iei 
fiscale, nu se modific� baza de impunere, de la data aducerii la cuno�tin�a 
contribuabilului a acestui fapt, titlul de crean�� fiscal� susceptibil de a fi 
contestat este declara�ia fiscal�, asimilat� cu o decizie de impunere în condi�iile 
art. 83 din Codul de procedur� fiscal�, republicat. 

5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia 
privind stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat, notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal 
privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc. 

5.3. Titluri de crean�� privind datoria vamal� pot fi: declara�ia vamal� 
în detaliu, chitan�a vamal�, procesul-verbal prin care se stabile�te �i se 
individualizeaz� datoria vamal�, inclusiv accesoriile, potrivit legii, precum �i 
actul constatator, în m�sura în care nu s-a încheiat proces-verbal. 

[…]”. 
 
Din prevederile legale mai sus citate se re�ine c� actele administrative 

fiscale care intr� în competen�a de solu�ionare a organului specializat constituit la 
nivelul DGFP Suceava sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege. 

De asemenea, în categoria altor acte administrative fiscale, care se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente �i nu de c�tre organul specializat în 
solu�ionarea contesta�iilor constituit la nivelul DGFP Suceava, se cuprind dispozi�ia 
de m�suri, decizia privind stabilirea r�spunderii, notele de compensare, în�tiin��ri de 
plat�, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului si alte 
acte. 

 
Întrucât contesta�ia persoanei fizice ................ este formulat� împotriva 

Notei privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. ................ �i împotriva 
Certificatului de atestare fiscal�, rezult� c� organul de solu�ionare specializat din 
cadrul DGFP Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, 
solu�ionarea contesta�iei privind cele dou� acte atacate intrând în competen�a 
organului fiscal emitent al acestora, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava. 
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Având în vedere prevederile legale mai sus citate, solu�ionarea contesta�iei 
formulat� de persoana fizic� ................ nu intr� în competen�a de solu�ionare a 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, drept pentru care 
urmeaz� a se înainta organelor fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, competente în solu�ionarea acestui cap�t de cerere, pentru a 
analiza �i a transmite r�spuns contestatorului, conform prevederilor legale. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 205, art. 208, art. 209 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, pct. 5, pct. 
4.3 din Ordinul Pre�edintelui ANAF nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile pct. 12.2 din Ordinul 
Pre�edintelui ANAF nr. 519/2005 �i ale art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 

                                   
DECIDE: 

 
1. Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, prin organul 

s�u de solu�ionare a contesta�iilor, ia act de renun�are la contesta�ia formulat� de  
persoana fizic� ................ împotriva Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Suceava, privind suma de ................ reprezentând TVA �i împotriva Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind suma de ................ lei 
reprezentând accesorii aferente TVA. 

 
2. Transmiterea c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 

Suceava spre competent� solu�ionare a contesta�iei formulate împotriva Notei 
privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. ................ �i împotriva Certificatului de 
atestare fiscal�, pentru a analiza �i a transmite r�spuns contestatorului, conform 
prevederilor legale în domeniu. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 


