
         MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
        AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
        DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE

 A JUDEłULUI VASLUI

D E C I Z I A nr. 53/18.10.2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

S.C. T. S.R.L.
înregistrată la D.G.F.P. Vaslui sub nr. ../02.09.2009

DirecŃia  generală  a  FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  Vaslui  prin  Compartimentul
SoluŃionare contestaŃii a fost sesizată de  Activitatea de InspecŃie Fiscală din cadrul D.G.F.P.
Vaslui prin adresa nr. ../04.09.2009, înregistrată la DGFP Vaslui sub nr. ../07.09.2009 asupra
contestaŃiei nr. ../02.09.2009 formulată de S.C. T.S.R.L. Bârlad, J/37/../1995, CUI: RO ..cu
sediul în Bârlad str. V. P. nr. ., bloc .., sc. .., ap. .., judeŃul Vaslui

ContestaŃia  este  formulată  împotriva  deciziei  de impunere privind obligaŃiile  fiscale
suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecŃia  fiscală  nr…/29.08.2009  întocmită  de  către
organele  de  inspecŃie  fiscală  ale  AgenŃiei  NaŃionale  de  Administrare  Fiscală,  DirecŃia
generală  a finanŃelor publice a judeŃului Vaslui,  Activitatea de InspecŃie Fiscală  Vaslui,  în
baza raportului de inspecŃie fiscală  nr.  ../27.08.2009 şi  are ca obiect  suma total ă  00 lei,
reprezentând:
� 00 lei - impozit pe profit;
� 00 lei – major ări de întârziere aferente impozitului pe profit;
� 00 lei – taxa pe valoarea ad ăugată;
� 00 lei – impozit pe dividende;
� 00 lei – major ări de întârziere aferente impozitului pe dividende.

Prin adresa nr. ../02.09.2009, înregistrată la AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală
– DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃului Vaslui sub nr. ../03.09.2009, S.C. T. S.R.L.
Bârlad  comunică  faptul  că  “renunŃăm la  contestaŃia  depusă  în  data  de  02.09.2009,  cu
nr. ../02.09.2009, societatea noastră urmând să efectueze plăŃile datorate în timpul cel mai
scurt”.

Se reŃine faptul că potrivit art. 208 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură  fiscală,  republicată  cu modificările  şi  completările  ulterioare „(1) ContestaŃia
poate  fi  retrasă  de  contestator  până  la  soluŃionarea  acesteia.  Organul  de  soluŃionare
competent  va  comunica  contestatorului  decizia  prin  care  se  ia  act  de  renuŃarea  la
contestaŃie.”

Având în vedere cele de mai sus, DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃtului
Vaslui prin Compartimentul soluŃionare contestaŃii ia act de renunŃarea S.C. T.S.R.L. Bârlad
la contestaŃia formulată împotriva deciziei de impunere nr…/29.08.2009 întocmită de către
organele  de  inspecŃie  fiscală  ale  AgenŃiei  NaŃionale  de  Administrare  Fiscală,  DirecŃia
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generală  a  finanŃelor  publice  a  judeŃului  Vaslui,  Activitatea  de  inspecŃie  fiscală,  în  baza
raportului de inspecŃie fiscală nr. ../27.08.2009.

Pentru  considerentele  reŃinute  şi  în  temeiul  art.  208 din OrdonanŃa Guvernului  nr.
92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificarile  şi  completările
ulterioare, se

D E C I D E

AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală prin DirecŃia generală a finanŃelor publice a
judeŃului  Vaslui  prin  Compartimentul  soluŃionare  contestaŃii  ia  act  de  renunŃarea  S.C.  T.
S.R.L. Bârlad la contestaŃia formulată împotriva deciziei de impunere nr…/29.08.2009 emisă
de către organele de inspecŃie fiscală ale DirecŃiei generale a finanŃelor publice a judeŃului
Vaslui, Activitatea de inspecŃie fiscală.

DIRECTOR COORDONATOR
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