
1/3 

DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR 
CONTRIBUABILI 

SERVICIUL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 

   
 
 
DECIZIA nr. …….din …………2005 

                                           privind solutionarea contestatiei formulata de 
S.C. X S.R.L. 

                 cu sediul in ...................... 
                inregistrata la 

                         Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili 
          sub nr. .............................. 
 

 
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili prin Serviciul de solutionare 

a Contestatiilor a fost sesizata de catre Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din cadrul 
D.G.A.M.C. prin adresa nr. ......................., asupra contestatiei inregistrata la D.G.A.M.C. 
sub nr. .............., formulata de S.C. X S.R.L. 

 
 
Contestatia vizeaza, pe de o parte, deciziile privind calculul accesoriilor aferente 

obligatiilor fiscale nr. ..........., nr. ............... si de la nr. .............. la nr. ..............., decizii 
intocmite de catre Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din cadrul D.G.A.M.C., respectiv  
obligatiile de plata accesorii in suma totala de ................ lei aferente impozitului pe profit, 
astfel: 

- ................ lei - dobanzi aferente impozitului pe profit 
- ................ lei - penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit 
 
Pe de alta parte, contestatia vizeaza si suma totala de ............ lei reprezentand 

impozit pe profit, inscrisa in instiintarile de plata nr. ............ si nr. .........., emise de 
D.G.A.M.C. 

 
Cauza supusa solutionarii este daca Directia generala de administrare a 

marilor contribuabili prin Serviciul solutionare a contestatiilor se mai poate pronunta 
asupra acestor sume, in conditiile in care societatea a renunatat la contestatie 

 
In fapt, suma totala de ................ lei a fost stabilita in sarcina S.C. X S.R.L. de catre 

Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din cadrul D.G.A.M.C., prin urmatoarele decizii 
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale: 

 
-  decizia nr. ..............., prin care s-au calculat dobanzi in cuantum de .......... lei 

pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ............ lei, pe perioada 
26.07.2004-05.11.2004.  

 
-  decizia nr. ..............., prin care s-au calculat penalitati de intarziere in cuantum de 

........ lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de .......... lei, pe 
perioada 26.07.2004-05.11.2004. 

 
-  decizia nr. ............., prin care s-au calculat dobanzi in cuantum de ............... lei 

pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ............... lei, pe perioada 
26.04.2002-24.07.2002, pentru un numar de 90 de zile si dobanzi in cuantum de ............. lei 
pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de .................. lei, pe o 
perioada 25.07.2002-09.08.2002, pentru un numar de 16 zile. 
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-  decizia nr. ......................., prin care s-au calculat penalitati de intarziere in 
cuantum de .............. lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de 
............. lei, pe perioada 26.04.2002-31.07.2002, pe o perioada de 3 luni si penalitati de 
intarziere in cuantum de ............... lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit 
in suma de .............. lei, pe perioada 01.08.2002-09.08.2002, deci pentru o luna. 

 
-  decizia nr. ..............., prin care s-au calculat dobanzi in cuantum de ............... lei 

pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ............... lei, pe perioada 
............, pentru un numar de 67 de zile si dobanzi in cuantum de ................ lei pentru 
neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ..............., pe perioada 
02.01.2003-05.04.2003, pentru un numar de 95 de zile. 

 
-  decizia nr. ...................., prin care s-au calculat penalitati de intarziere in cuantum 

de ................... lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de 
................ lei, pe perioada 26.10.2002-05.04.2003, pentru un numar de 6 luni 

 
-  decizia nr. ..........................., prin care s-au calculat dobanzi in cuantum de 

.................. lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ............ lei, 
pe perioada 26.07.2003-07.05.2004, deci pentru 286 de zile, dobanzi in cuantum de 
............... lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de .................. 
lei, pe perioada 08.05.2004-27.07.2004, deci pentru 78 de zile si , dobanzi in cuantum de 
.............. lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ................ lei, 
pentru perioada 28.07.2004-10.11.2004 

 
-  decizia nr. .................., prin care s-au calculat penalitati de intarziere in cuantum 

de ............ lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ............ lei, 
pe perioada 26.07.2003-07.05.2004, deci pentru 10 luni, penalitati de intarziere in cuantum 
de ........... lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ............ lei, 
pe perioada 08.05.2004-27.07.2004, deci pentru 2 luni si penalitati de intarziere in cuantum 
de .............. lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ................ 
lei, pentru perioada 28.07.2004-10.11.2004, deci pentru 4 luni. 

 
-  decizia nr. ..................., prin care s-au calculat dobanzi in cuantum de .............. lei 

pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de .............. lei, pe perioada 
26.10.2004-01.11.2004, pentru 7 zile. 

 
-  decizia nr. ..................., prin care s-au calculat penalitati de intarziere in cuantum 

de .................. lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de 
.............. lei, pe perioada 26.10.2004-01.11.2004, deci pentru 1 luna de zile. 

 
-  decizia nr. ..............., prin care s-au calculat dobanzi in cuantum de .......... lei 

pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de ........... lei, pe perioada 
26.10.2004-01.11.2004, deci pentru 7 zile si dobanzi in cuantum de ............... lei pentru 
neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de .............. lei, pe perioada 
02.11.2004-10.11.2004, deci pentru 9 zile 

 
-  decizia nr. ......................, prin care s-au calculat penalitati de intarziere in cuantum 

de ............... lei pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit in suma de 
................ lei, pe perioada 26.10.2004-01.11.2004, deci pentru 1 luna de zile 

 
De asemenea, prin instiintarile de plata nr. ................ si nr. ................ Directia 

generala de administrare a marilor contribuabili a dispus societatii contestatoare plata sumei 
de ................ lei reprezentand impozit pe profit. 

 
 Prin adresa nr..............., anexata in original la dosarul cauzei, inregistrata la Directia 
generala de admnistrare a marilor contribuabili sub nr. .........., S.C. X S.R.L. a precizat ca 
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“renunta” la contestatia nr. .............., inregistrata la institutia noastra sub nr. .............., 
formulata impotriva instiintarilor de plata nr. ............... si nr. ................, precum si impotriva 
deciziilor privind calculul accesoriilor aferente obligatiilor fiscale nr. ........., nr. ........... si de la 
nr. ............ la nr. .............., intocmite de catre Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori din 
cadrul D.G.A.M.C. 
 
 Se retine ca potrivit art. 177 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, 
republicata, “contestatia poate fi retrasã de contestator pânã la solutionarea acesteia. 
Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de 
renuntarea la contestatie. 
 Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouã contestatie în 
interiorul termenului general de depunere a acesteia.” 
 
 Avand in vedere cele de mai sus, Directia Generala de Administrare a Marilor 
Contribuabili prin Serviciul de Solutionare a Contestatiilor ia act de renuntarea S.C. X S.R.L. 
la contestatia formulata. 
 
 
 

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul prevederilor art. 177 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, se 

 
 
    DECIDE : 

 
 
 Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili prin Serviciul de 
Solutionare a Contestatiilor ia act de renuntarea S.C. X S.R.L. la contestatie. 
 
 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV 
 


