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DECIZIA NR. 25/2008

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata de
Administratia Finantelor Publice ... asupra contestatiei formulata de
persoana fizica ... domiciliat in localitatea ..., str. ..., bl. ..., ap. ...,  jud. ...,
CNP ....

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere nr.
.../... intocmita de organele de inspectie fiscala ale Administratiei
Finantelor Publice ..., pentru suma de ... lei, reprezentand impozit pe
veniturile din transferul proprietatilor din patrimoniul personal pe anul ... 

Contestatia are aplicata semnatura titluarul dreptului procesual si a
fost depusa in termenul legal de depunere asa cum prevad art. 206 si
art. 207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin adresa nr. .../... Administratia Finantelor Publice ... ne aduce
la cunostinta ca persoana fizica... renunta la contestatia inregistrata la
D.G.F.P. ... sub nr. .../....

I. Petentul contesta decizia de impunere nr. ... din data de ...
motivand ca evaluarea suprafetelor de teren existente in titlul de
proprietate a fost eronata, aceste suprafete de teren fiind situate in zona
de deal (coasta), din care o mare parte fiind constituita din pasuni.

Fata de cele mai sus precizate persoana fizica solicita
reanalizarea calculului din decizia de impunere nr. ... din data de ....

II. Prin decizia de impunere nr. .../... intocmita de organul de
inspectie fiscala ale Administratiei Finantelor Publice ..., s-a stabilit un
impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal pe anul ... in suma totala de ... lei.



III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost investita sa ia
act de retragerea contestatiei formulata de persoana fizica ... din ....

In fapt, urmare a cererii de retragere a contestatiei nr. .../... si
tinand cont ca D.G.F.P. ... nu a solutionat pana la aceasta data pe fond
contestatia formulata de persoana fizica ..., organul de solutionare a
contestatiei urmeaza sa emita o decizie prin care ia act de retragerea
contestatiei in cauza, tinand cont ca termenul legal de 30 de zile de la
comunicarea actului administrativ fiscal s-a incheiat.

In drept, art. 208 din O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:

"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.[...]"

Pct. 4.3 si pct. 12.2 din O.M.F. nr. 519/ 2005 privind aprobarea
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, stipuleaza:

"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.

12.2. Prin decizie se poate lua act de renun�area la contesta�ie, în
situa�ia în care contestatorul solicit� retragerea acesteia."

Pe considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul pct. 4.3
si pct. 12.2 din O.M.F. 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 art.
70, art. 208, art. 209 alin. (1) pct. a), art. 210 si art. 211 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, se:

DECIDE



1. In urma cererii de retragere a contestatiei depusa de persoana
fizica ... din ... se emite prezenta decizie prin care se ia act de renuntare
la contestatie inregistrata la D.G.F.P. ... sub nr. .../....

2. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului ....

         Director Executiv,

                                                   Avizat,
                     Birou Juridic


