
DECIZIE DE DESFIINŢARE  
A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU 

  
 

Având în vedere dispoziţiile art.83 alin.(41) şi art.90 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă 
comunicăm că, Decizia de impunere  din oficiu nr. ......./ ............ a 
fost desfiinţată, pentru următoarele obligaţii fiscale: 
 

Director general/ Şef administraţie, 
  
 Numele şi prenumele ............................ 
 Semnătura şi ştampila unităţii ............... 
 

Cod  14.13.02.99/d 
 

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA: 
   ___________________________________________________

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..........

  
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art.207 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul 
fiscal competent, potrivit art.206 alin.(3) din acelaşi act normativ. 
 

                       Anexa 

Nr. înregistrare _________ 
Data __________________

Către:  
 Denumire/Nume ________________________________________

                      Prenume ______________________________________

  
Sigla DGRFP 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________ 
Unitatea fiscală _______________________

PROIECT

Domiciliu fiscal : Localitate

Stradă Număr Bloc

Scară Ap.

Cod poştal

Judeţ(sector)

      Nr.crt. Denumire impozit, taxă, contribuţie
Perioada  de raportare 
pentru care s-au stabilit 

din oficiu obligaţiile fiscale

  
Impozit/taxă/contribuţie stabilit(ă) 

din oficiu 
(lei) 


DECIZIE DE DESFIINŢARE 
A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU
 
 
Având în vedere dispoziţiile art.83 alin.(41) şi art.90 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că, Decizia de impunere  din oficiu nr. ......./ ............ a fost desfiinţată, pentru următoarele obligaţii fiscale:
 
      Nr.crt.
Denumire impozit, taxă, contribuţie
Perioada  de raportare pentru care s-au stabilit din oficiu obligaţiile fiscale
 
Impozit/taxă/contribuţie stabilit(ă) din oficiu
(lei) 
Director general/ Şef administraţie,
 
 Numele şi prenumele ............................
 Semnătura şi ştampila unităţii ...............
 
Cod  14.13.02.99/d
 
Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA:
   ___________________________________________________
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..........
 
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art.207 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art.206 alin.(3) din acelaşi act normativ.
 
                       Anexa 
Nr. înregistrare _________
Data __________________
Către: 
 Denumire/Nume ________________________________________
                      Prenume ______________________________________
 
Sigla DGRFP
 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ___________
Unitatea fiscală _______________________
PROIECT
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