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 MINISTERUL
FINAN�ELOR PUBLICE

DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE
CONSTAN�A

SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II
B-dul Tomis Nr.51 Tel.-Fax 0241/70.80.83, E-mail:contesta�ii@finante-ct.ro

DECIZIA nr. 55/19.04.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

IONESCU ION
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
D.G.F.P.Constan�a a fost sesizat de A.F.P. EFORIE prin adresa
nr……………/…….04.2005, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/…….04.2005, asupra cererii de contesta�ie formulat� de
dl.IONESCU ION, cu domiciliul în EFORIE NORD, Str……………… bl……,
ap…….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere
pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din
cedarea folosin�ei bunurilor pe anul 2005, emis� de AFP Eforie
sub nr………………/…….03.2005, prin care s-a stabilit un impozit în
sum� de ……………… lei.

Contesta�ia este semnat� de petent�, conform dispozi�iilor
art.175, alin.1, lit.e din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003,
republicat� privind Codul de procedur� �i a fost depus� în
termenul legal prev�zut de art.176(1) din acela�i act normativ.
Astfel, Decizia a fost emis� în data de 02.03.2005 �i a fost
înmânat� contribuabilului în data de 25.03.2005, iar cererea
formulat� de contestatar� a fost înregistrat� la AFP Eforie sub
nr……………/…….03.2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur� prev�zute la art.174, 175 �i ale art.178,
alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedur� fiscal� republicat� în temeiul Legii nr.174/2004,
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul
Solu�ionare Contesta�ii are competen�a material� s� solu�ioneze
pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

Prin adresa nr……………/…….04.2005, înregistrat� la Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Constan�a sub nr………/…….04.2005,
Administra�ia Finan�elor Publice Eforie înainteaz� cererea
privind renun�area la contesta�ia formulat� de c�tre D.l IONESCU
ION împotriva deciziei de impunere, cerere înregistrat� la
organul fiscal teritorial sub nr………/…….04.2005.

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii, se poate investi în solu�ionarea pe fond a
contesta�iei, în condi�iile în care petentul a formulat cerere
de renun�are la contesta�ie.
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În fapt, la dosarul cauzei a fost anexat� de c�tre
Administra�ia Finan�elor Publice Eforie cererea domnului IONESCU
ION prin care renun�� la contesta�ia formulat� împotriva
Deciziei de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit
pentru venituri din cedarea folosin�ei bunurilor pe anul 2005,
emis� de organul fiscal teritorial sub nr………………/…….03.2005 �i
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice sub
nr………/…….04.2005.

În drept, sunt incidente dispozi�iile art.177 alin.1, din
ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de
procedur� fiscal�, care arat�:

“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".

În spe��, organul de solu�ionare constat� c� sunt
îndeplinite condi�iile pentru renun�area la calea administrativ�
de atac, respectiv la contesta�ia înregistrat� la Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Constan�a sub nr…………/…….04.2005.

În cererea de renun�are petentul men�ioneaz� c� pretinde
restituirea impozitului pe venit achitat în anul 2004. Preciz�m
c�, regularizarea impozitului pe venitul anual global pentru
anul 2004, se va efectua prin Decizia de impunere anual� emis�
de organul fiscal teritorial în baza declara�iei de venit global
depus� de contribuabil, în conformitate cu dispozi�iile legale.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul art.177(1) din OG
nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se

DECIDE:

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii ia act de renun�area
domnului IONESCU ION la contesta�ia sa formulat� împotriva
Deciziei de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit
pe anul 2005, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Eforie
�i înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice
Constan�a sub nr…………/…….04.2005.
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