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DECIZIA NR. 57 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
 
        Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., a fost sesizat� 
prin adresa nr..../...2009, de c�tre Administra�ia finan�elor publice pentru 
contribuabili mijlocii, asupra contesta�iei formulat� de Societatea 
Profesional� ... SPRL ... în calitate de lichidator judiciar pentru SC 
X SRL ..., cu sediul în ..., str...., bl...., ..., jude�ul .... 
        Societatea Profesional� ... SPRL ... în calitate de lichidator 
judiciar pentru SC X SRL ..., contest� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale stabilite în urma corec�iilor eviden�ei fiscale 
nr..../...2009  emis� de c�tre Administra�ia finan�elor publice pentru 
contribuabili mijlocii, referitoare la suma de ... lei reprezentând 
major�ri de întârziere calculate la crean�ele garantate pe perioada 
deschiderii procedurii de insolven�� 16.04.2008 �i perioada 
deschiderii procedurii de faliment 14.01.2009. 
        Prin adresa contestatorului, anexat� la dosarul cauzei, înregistrat� 
la Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... sub nr..../...2009, 
Societatea Profesional� ... SPRL ... în calitate de lichidator judiciar 
pentru SC X SRL ..., î�i retrage contesta�ia înregistrat� la Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... sub nr. .../... 2009 formulat� 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale stabilite în urma 
corec�iilor eviden�ei fiscale nr..../...2009. 
          Se re�ine faptul c�, potrivit art.208 din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�:  
   “(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.” 
  
  Fa�� de cele de mai sus, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului ... ia act de renun�area Societ��ii Profesionale ... SPRL ... în 
calitate de lichidator judiciar pentru SC X SRL ..., la contesta�ia 
formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
stabilite în urma corec�iilor eviden�ei fiscale nr..../...2009, prin adresa 
înregistrat� la Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... sub 
nr..../...2009. 
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 Având în vedere cele re�inute �i în temeiul art.208 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  
se  
                                            DECIDE: 
 
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... ia act de 
renun�area Societ��ii Profesionale ... SPRL ... în calitate de 
lichidator judiciar pentru SC X SRL ..., la contesta�ia formulat� 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale stabilite în urma 
corec�iilor eviden�ei fiscale nr..../...2009 emis� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii, prin adresa înregistrat� la 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... sub nr..../...2009. 


