
DECIZIA  nr. 360 / 28.11.2007  
privind solutionarea contestatiei formulata de contribuabilul X

 inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr.  

 
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul

de Solutionare a Contestatiilor a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice Sector 3 cu
adresa nr.      , inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr.      , asupra contestatiei formulata de
contribuabilul X, cu domiciliul in Bucuresti,  

Obiectul contestatiei, inregistrata la Administratia Finantelor Publice sector 3
sub nr.        il constituie Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
privind venitul din activitati independente pe anul 2007 nr.        , prin care s-au stabilit plati
anticipate cu titlu de impozit in suma de T lei.

Prin contestatia formulata, petentul mentioneaza urmatoarele: “Decizia de
impunere am primit-o de la dna      pe 3.10.2007 fara sa-mi ceara semnatura de confirmare de
primire.”

            
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, cu privire la indeplinirea

conditiilor prevazute de art.205 alin.(1), art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.(a) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, coroborat cu pct.3.9 din
Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr.
519/2005, se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca Serviciul de Solutionare a
Contestatiilor din cadrul D.G.F.P. - M.B. se poate investi cu analiza pe fond a contestatiei,
in conditiile in care contestatorul a renuntat la contestatia formulata.

In fapt, prin adresa inregistrata la Administratia Finantelor Publice sector 3
sub nr.       , domnul X a declarat ca renunta la contestatia inregistrata la A.F.P. Sector 3 sub
nr.       formulata impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
privind venitul din activitati independente pe anul 2007 nr.      , ca urmare a solutionarii
problemelor reclamate.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.208 din Codul de
procedura fiscala, republicat:

"(1) Contestatia poate fi retrasa de contestator pana la solutionarea
acesteia. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin
care se ia act de renuntarea la contestatie. (...)"

In speta sunt incidente dispozitiile pct.4.3 din Instructiunile pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, care precizeaza:

“4.3. Organul de solutionare competent va comunica decizia prin care ia act de
renuntarea la contestatie dupã expirarea termenului general de depunere a contestatiei.”



In raport de imprejurarea ca, in speta, prin adresa inregistrata la Administratia
Finantelor Publice sector 3 sub nr.      , domnul X a renuntat la contestatia sa formulata
impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din
activitati independente pe anul 2007 nr.    , Serviciul de Solutionare a Contestatiilor din
cadrul D.G.F.P.-M.B. nu se poate investi cu solutionarea pe fond a acesteia, drept pentru care
ia act de renuntarea la contestatie. 

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.208 si 216 din Codul de
procedura fiscala, republicat, ale pct.3.9 si pct.4.3 din Instructiunile pentru aplicarea titlului
IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005: 

DECIDE

Directia Generala a Finatelor Publice a Municipiului Bucuresti ia act de
renuntarea la contestatia formulata de domnul X impotriva Deciziei de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul 2007 nr.  

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Tribunalul Bucuresti.


