
                                                                                                                       

DECIZIA NR. 315/2013
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. ....... sub nr. ......./.......
formulata de ....... din .......

 

 

 

          Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  .......  a  fost  sesizată  de 
A.F.P. .......  asupra contestaţiei  nr. ......./.......,  transmisă la D.G.F.P. ....... 
spre soluţionare sub nr. ......./....... formulată de ....... cu domiciliul în ......., .., 
judeţul ......., CNP ........
          Petentul  a  formulat  contestaţie  împotriva Deciziei  referitoare  la 
obligaţiile de plată accesorii nr. ......./....... emisă de către A.F.P. ........ Suma 
totală  contestată  este  de  .......  lei, reprezentând  accesorii  aferente 
diferenţelor de impozit anual de regularizat.

          Prin adresa inregistrata la D.G.F.P. ....... sub nr. ......./......., persoana 
fizica ....... comunica faptul ca retrage contestatia inregistrata la A.F.P. ....... 
sub nr.  ......./.......  formulata impotriva Deciziei  referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. ......./....... emisa de  A.F.P. ....... pentru suma de ....... lei, 
reprezentând accesorii aferente diferenţelor de impozit anual de regularizat.

          Contestatia are aplicata semnatura titularului 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.

          Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 şi art. 209 alin. 
(1)  pct.  a)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  Procedură  Fiscală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice ....... este competentă să se pronunte asupra spetei in 
cauza.
 
          I.  Petentul contesta Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr. ......./....... emisa de Administratia Finantelor Publice ........ 

Prin adresa inregistrata la D.G.F.P. ....... sub nr. ......./......., persoana 
fizica ....... retrage contestatia inregistrata la A.F.P. ....... sub nr. ......./........

           II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ......./....... 
emisă de către A.F.P. .......  au fost stabilite accesorii aferente diferenţelor 
de impozit anual de regularizat in suma de ....... lei.



În referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei emis de către 
A.F.P. ....... se menţionează că decizia contestată a fost emisă în baza art. 
88 lit. c) şi art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prin adresele nr. ......./....... şi nr. ......./......., organele de soluţionare a 
contestaţiei au solicitat organelor fiscale emitente ale deciziei contestate din 
cadrul A.F.P. ......., completarea referatului cu propuneri de soluţionare a 
contestaţiei cu precizări privind îndeplinirea condiţiilor de procedură precum 
şi  cu  propuneri  de  soluţionare  având  în  vedere  toate  argumentele  şi 
documentele depuse de petent în susţinerea cauzei. Până la data prezentei 
decizii nu au fost primite solicitările cerute.

          III.  Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele existente la 
dosarul cauzei, motivaţiile contestatorului şi în raport cu actele normative în 
vigoare, s-au reţinut următoarele:

Cauza  supusa  solutionarii  este  daca  Directia  Generala  a 
Finantelor  Publice  .......  se  poate  investi  cu  analiza  pe  fond  a 
contestatiei,  in  conditiile  in  care  persoana  fizica  .......  a  retras 
contestatia formulata.
 

          In  fapt, organele  fiscale  din  cadrul  A.F.P.  .......  au  emis  pentru 
persoana  fizica  .......  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii 
nr. ......./....... prin care au stabilit accesorii aferente diferenţelor de impozit 
anual de regularizat in suma de ....... lei. 
          Prin adresa inregistrata la D.G.F.P. ....... sub nr. ......./......., persoana 
fizica ....... comunica faptul ca retrage contestatia inregistrata la A.F.P. ....... 
sub nr.  ......./.......  formulata impotriva Deciziei  referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. ......./....... emisa de  A.F.P. ....... pentru suma de ....... lei, 
reprezentând accesorii aferente diferenţelor de impozit anual de regularizat.
          Urmare a cererii de retragere a contestatiei inregistrata la D.G.F.P. ....... 
sub  nr.  ......./.......  si  tinand  cont  ca  pana  la  aceasta  data  nu  a  fost 
solutionata  pe  fond  contestatia  formulata  de  .......  din  .......,  organul  de 
solutionare a contestatiei urmeaza sa ia act de retragerea contestatiei prin 
emiterea unei decizii in cauza.
 
          In  drept, art.  208 din O.G.  nr.  92/2003 privind codul  de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:
          “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.”
          De asemenea, potrivit dispozitiilor pct. 4.1, pct. 4.2, pct. 4.4, pct. 4.5 si 
pct. 11.3 din O.M.F. nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, se stipuleaza:
          “4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de 
împuternicit,  cu  îndeplinirea  aceloraşi  condiţii  de  formă  prevăzute  la  
formularea şi  depunerea contestaţiei.  Dovada calităţii  de împuternicit  se 
face potrivit  legii.  În cazul  în care contestatorul  se află în procedură de 
insolvenţă/reorganizare/faliment/lichidare,  cererea  de  retragere  a 
contestaţiei  va  purta  semnătura  şi  ştampila  administratorului 
special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz.
          4.2. Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului 
de identitate.
          4.4.  După  primirea  cererii  de  retragere  a  contestaţiei,  organul  de 
soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act  
de renunţarea la contestaţie.
          4.5. Decizia  prin care se ia act de renunţare la contestaţii  urmează  
procedura  emiterii  şi  comunicării  deciziilor  emise  în  soluţionarea 
contestaţiilor.”
          11.3.  Prin  decizie  se poate lua act  de renunţarea la  contestaţie,  în 
situaţia în care contestatorul solicită retragerea acesteia.”
 
          Pe considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul pct. 4.1, pct. 
4.2, pct. 4.4, pct. 4.5 si pct. 11.3 din O.M.F. nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa  Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 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:
 

 D E C I D E
           

          1. In  urma  cererii  de  retragere  a  contestatiei  inregistrata  la 
D.G.F.P. ....... sub nr. ......./....... depusa de persoana fizica ....... din ....... se 
emite  prezenta  decizie  prin  care  se  ia  act  de  renuntarea  la  contestatia 
inregistrata  la  D.G.F.P.  .......  sub  nr.  ......./.......  si  la  A.F.P.  .......  sub 
nr. ......./......., formulata impotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii  nr.  ......./.......  pentru  suma  de  .......  lei reprezentând  accesorii 
aferente diferenţelor de impozit anual de regularizat.
 



          2. În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 11 alin. (1) 
din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  prezenta  decizie 
poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data primirii, la instanţa de 
contencios administrativ competentă din cadrul Tribunalului ........

............
Director executiv


