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        D E C I Z I A  nr. ....  din   .....2011

privind modul de solutionare a contestatiei formula te de d-na XX, CNP X, cu
domiciliul în localitatea D., str. X nr. .. înregis trata la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor
Publice Vâlcea sub nr. ... din ...2010 şi completat ă prin cererea  nr. .. din ...2010.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea  a fost sesizată de d-na
XX din D., jud.Vâlcea, cu contestaŃie transmisă prin poşta electronică la data de .. 2010
şi înregistrată la DirecŃia FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea sub nr. ... din ....2010.

ContestaŃia are ca obiect suma de X LEI, stabilită prin Decizia de impunere anuală
pentru veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal, întocmită
de organele de impunere din cadrul AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului
Drăgăşani sub nr. ... din data de ..2010, reprezentând impozit din transferul proprietăŃilor
imobiliare din patrimoniul personal.

ContestaŃia a fost introdusă de doamna XX cu domiciliul în municipiul D., str. .. nr.
.., judeŃul Vâlcea, în nume propriu şi este semnată de aceasta, fiind îndeplinite astfel
dispoziŃiile art. 206 lit. c) - e) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicat la 31.07.2007 şi a fost depusă termenul de 30 de zile prevăzut la art. 207 alin.
(1) din acelaşi act normativ.

Astfel, Decizia de impunere pe anul 2009 nr. .. din data de ...2010, a fost
comunicată contribuabilului la data de ....2010, conform semnăturii de pe confirmarea de
primire  existentă în copie la dosarul cauzei, iar contestaŃia a fost depusă la  data de
....2010, fiind înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea sub
nr. ... din ...2010, conform ştampilei aplicată pe aceasta.

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi art.
209, alin.1, lit.a din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulată de d-na XX din D., jud.Vâlcea înregistrată sub nr. .. din ...2010 şi
completată prin adresa nr. .. din ...12.2010.

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Biroul de Solu Ńionare Contesta Ńii din
cadrul Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a Jude Ńului Vâlcea se poate investi
cu analiza pe fond a contesta Ńiei, în condi Ńiile în care petenta a renun Ńat la
contesta Ńia formulat ă.

În fapt,  

D-na XX, a declarat prin adresa înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice a JudeŃului Vâlcea sub nr. ... din data de ....2010 că renunŃă la contestaŃia
înregistrată sub nr. ... din ....2010, formulată împotriva Deciziei de impunere anuală
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pentru veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal, întocmită
de organele de impunere din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a Municipiului
Drăgăşani sub nr. ... din data de ...2010. 

În drept,

Cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile art. 208 din OrdonanŃa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată la data de 31.07.2007, care
prevede :

"(1) Contesta Ńia poate fi retras ă de contestator pân ă la solu Ńionarea acesteia.
Organul de solu Ńionare competent va comunica contestatorului decizi a prin care
se ia act de renun Ńarea la contesta Ńie.

(2) Prin retragerea contestaŃiei nu se pierde dreptul de a înainta o nouă
contestaŃie în interiorul termenului general de depunere a acesteia."

Prin cererea transmisă prin poşta electronica, formulată la data de ....2010 şi
înregistrată sub nr. ...., rezultă fara echivoc că d-na XX cu domiciliul in localitatea D., jud.
Vâlcea renunŃă la calea administrativă de atac formulată la data de ...2010. 

          FaŃă de termenul de comunicare al deciziei de impunere contestata, respectiv data
de ....2010, termenul general de 30 de zile de depunere a unei noi contestaŃii a expirat la
data de  de ...2011 (cu aplicarea dispozitiilor Codului de procedura civila), iar d-na XX nu
a mai depus alta contestatie până la data întocmirii prezentei.

        Avind in vedere cele de mai sus, cum la data de ...2010 petenta si-a retras
contestatia formulata la data de ...2010 impotriva Deciziei de impunere anuală nr. .. din
...2010 si nu a mai inaintat o noua contestatie in cadrul termenului general de 30 de zile
de la data comunicarii actului administrativ fiscal care a expirat la data de ..01.2011, se
va face aplicarea prevederilor pct. 4.3 din InstrucŃiunile pentru aplicarea Titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, care precizează :

"Organul de solu Ńionare competent va comunica decizia prin care se i a act
de renun Ńarea la contesta Ńie dup ă expirarea termenului general de depunere a
contesta Ńiei."

Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 208 din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi pct. 4.3 din InstrucŃiunile
pentru aplicarea Titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005,
se :

           D E C I D E  

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Vâlcea ia act de renunŃare la
contestaŃia formulată de doamna XX cu domicliul în municipiul D., str. ... nr. .., jud.
Vâlcea, CNP XX, împotriva Deciziei de impunere pentru veniturile din transferul
proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal nr. XX din X.2010 întocmită de
AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Drăgăşani.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor de atac şi poate fi contestată în
termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Vâlcea.
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