
 
 
       

                          
                                     DECIZIA Nr. .../ ....2010

 privind solutionarea contestatiei formulata de
....

     impotriva Deciziei nr..../....2010 referitoare la obligatiile de plata accesorii           
       emisa  de Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov                  

          Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov - Biroul solutionare
contestatii  a  fost  sesizata,  prin  adresa  nr..../....2010,  cu  privire  la  contestatia
formulata de  ... cu sediul social in ... judetul Ilfov, impotriva Deciziei nr..../....2010
referitoare la obligatiile  de plata accesorii  emisa de Directia  generala  a  finantelor
publice a judetului Ilfov.   
                    

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de ... lei, reprezentand obligatii
de  plata  accesorii  aferente  impozitelor,  taxelor,  accizelor  si  contributiilor  pentru
asigurarile sociale restante.    
          

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

- referitor la termenul de depunere la organul emitent al actului atacat, impus
de art.207 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, se considera a fi depusa in termen,
avand in vedere urmatoarele:

-  din  referatul  organelor  fiscale  solicitat  in  vederea solutionarii  contestatiei,



intocmit de Compartimentul evidenta platitori persoane juridice, nu se poate verifica
respectarea termenului  de depunere a contestaţiei,  motiv pentru care aceasta va fi
considerata  depusa  in  termenul  legal  asa  cum  prevede  pct.3.9.  din  Ordinul
Presedintelui A.N.A.F. nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

- contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual la organul emitent al
actului atacat ;

- contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile
de plata accesorii nr. .../....2010.

                                                  
Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia

generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de ... .

I.  Prin  adresa  nr..../....2010 ... contesta Decizia  nr..../....2010  referitoare  la
obligatiile de plata accesorii, precizand faptul ca in fisa pe platitor s-au inregistrat  in
mod eronat, sau au fost dublate obligatii fiscale declarate de catre aceasta.  

II.  In adresa  Compartimentului  evidenta  platitori  persoane  juridice
nr..../....2010  referitoare  la  contestatia  formulata  de  ...,  organul  fiscal  precizeaza
urmatoarele :

“ - societatea figureaza cu declaratii nedepuse in baza de date si fisa sintetica
pe platitor nu este reglata pana in prezent, iar obligatiile accesorii generate sunt
instituite pe baza evidentei pe platitor a societatii.

Mentionam ca  s-a  trimis  societatii  adresa  de  prezentare  pentru  lamurirea
acestor aspecte.”

Prin adresa  inregistrata  la  Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului
Ilfov  sub  nr..../....2010,  ...  solicita  retragerea  contestatiei  nr..../....2010  impotriva
Deciziei  nr..../....2010  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii,  inregistrata  la
Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov sub nr..../....2010.    

Fata  de  situatia  prezentata,  art.208  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevede : 

“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.”

Din analiza cererii de renuntare la contestatie se constata ca sunt indeplinite
conditiile  de  procedura  prevazute  la  pct.  4.1  din  Ordinul  Presedintelui  A.N.A.F.
nr.519/2005  privind  aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv :

“4.1.  Cererea  de  retragere  trebuie  să  fie  semnată  de  contestator  sau  de
împuternicit, iar în cazul contestatorilor persoane juridice, cererea trebuie să poarte
ştampila persoanei juridice. Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii.

Deasemenea,  se  constata  ca  a  expirat  termenul  general  de  depunere  a
contestatiei  astfel  incat,  in  conformitate  cu  prevederile  pct.  4.3  din  Ordinul
Presedintelui A.N.A.F. nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora :

“ 4.3. Organul de soluţionare competent va comunica decizia prin care ia act
de  renunţarea  la  contestaţie  după  expirarea  termenului  general  de  depunere  a
contestaţiei.”,

motiv pentru care, se 
                           

                                                                    DECIDE :

 Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov constata indeplinirea
conditiilor  legale  privind  renuntarea  la  contestatie  de  SOCIETATEA
COOPERATIVA DE CONSUM GRADISTEA, dupa expirarea termenului general
de depunere a contestatiei.  

         
Prezenta  decizie  poate  fi  atacata,  conform prevederilor  art.218 alin.  (2)  din

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata  cu modificarile si
completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta,  in
conditiile legii.
                                                                    
                                          
                                                  DIRECTOR  EXECUTIV,

 


