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DECIZIA nr. 713/08.11.2016
privind soluționarea contestației formulată de

domnul MF,
înregistrată la D.G.R.F.P.București sub nr. a/c

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București prin Serviciul
soluționare contestații a fost sesizată de către Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ilfov cu adresa nr. a/c1, înregistrată la D.G.R.F.P. București sub nr. aaaa din
04.08.2016, completată cu adresa înregistrată sub nr. adr1/2016, cu privire la contestația
formulată de domnul MF, CNP ......., cu domiciliul în oraș ..... jud. Ilfov reprezentat
convențional prin SCA „CA” cu sediul în C....., București.

Obiectul contestației, înregistrată la Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Ilfov sub nr. aaaa/2016 îl constituie Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr.
dec/2015, prin care s-a stabilit accesorii aferente diferențelor de impozit anual de
regularizat în sumă de x lei, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov,
înmanată în data de 23.06.2016.

Constatând că, în speță, sunt întrunite condițiile prevăzute de prevederile art. 268
alin.(1), 269, art.272 alin (2) lit.(a) si art.352 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul
de proceduă fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București este
investită să soluționeze contestația formulată de domnul MF.

Procedura fiind îndeplinita s-a trecut la soluționarea pe fond a contestației.

I. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov a emis pe numele
contribuabilului MF Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/2015, prin
care s-au stabilit accesorii aferente în sumă de x lei aferente diferențelor de impozit anual
de regularizat pentru perioada 31.12.2014-31.12.2015. Baza accesoriilor o constituie
impozitul pe venit stabilit suplimentar prin decizia de impunere privind impozitul pe venit
stabilit suplimentar de plată de inspecția fiscală pentru persoane fizice care desfășoară
activități independente în mod individual nr. ssss/2014, în baza raportului de inspecție
fiscală nr. rrrr/2014 și decizia de impunere nr. www/2015.

II. Domnul MF, prin contestația depusă la Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ilfov sub nr. aaaa/2016, solicită anularea deciziei referitoare la obligațiile de plată
accesorii nr. dec/2015 și exonerarea de la plata obligațiunilor suplimentare accesorii
stabilite în cuantum de x lei pentru următoarele motive:

Nu există nicio decizie de inspecție nr. rrrr/2014, doar raport de inspecție fiscală nr.
rrrr/2014, raport care nu are calitatea de titlu de creanță.

Cu privire la accesoriile stabilite pentru debitul stabilit prin decizia de inspecție nr.
ssss/2014, conform Sentinței civile nr. tttt/2015 pronunțată în dosarul nr. gggg/2015 de
către Tribunalul Ilfov, instanța de judecată a dispus în data de 19.03.2015: ”admite
cererea. Suspendă executarea deciziei de impunere nr. ssss/2014 emisă de AJFP Ilfov
până la pronunțarea instanței pe fond”. Decizia de impunere nr. ssss/2014 face obiectul
unei contestații în fața instanțelor de judecată, înregistrată sub numarul de dosar
gegege/2015 pe rolul Tribunalul Ilfov. Astfel, nu se pot calcula accesorii dat fiind că
executarea acesteia este suspendată în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2014 și a art.
215 din OG nr. 92/2003.

Decizia de impunere nr. www/2015 la care face referire organul fiscal nu a fost
vreodată comunicată contestatarului și nu produce efecte.
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În concluzie, contestatarul solicită admiterea contestației și anularea deciziei
referitoare la obligații de plată accesorii nr. dec/2015 și exonerarea de la plata obligațiilor
de plată suplimentare accesorii stabilite în cuantum de x lei.

III. Față de constatările organelor de inspecție fiscală, susținerile contestatarului,
reglementările legale în vigoare pentru perioada analizată și documentele existente în
dosarul cauzei se rețin următoarele:

3.1 Cu privire la accesoriile stabilite în sumă de x lei aferente Deciziei de
impunere nr. www/2015

Cauza supusă soluționării este dacă organul fiscal este îndreptățit să
calculeze accesorii aferente obligațiilor fiscale, în condițiile în care debitul care a
stat la baza calcului de accesorii a fost stabilit de organul fiscal printr-un referat de
reglare a situației fiscale.

În fapt, prin Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/2015, AJFP
Ilfov a stabilit accesorii în sumă de x lei pentru diverse debite individualizate prin decizia
de impunere nr. www/2015, pentru perioada de 31.12.2014-31.12.2015.

Prin contestația formulată, domnul MF invocă faptul că decizia de impunere nr.
www/2015 ( eronat precizata www/2015) nu a fost comunicată contribuabilului și nu poate
produce efecte față de acesta.

Prin adresa nr. adr/2016, înregistrată la DGRFP București- Serviciul soluțuionare
contestații 1 sub nr. adr1/2016, AJFP Ilfov precizează că decizia de impunere nr.
www/2015 reprezintă înregistrarea în evidența fiscală a corecțiilor materiale efectuate de
Compartimentul evidență plătitori persoane fizice, conform referatului aflat anexat la
dosarul cauzei.

În drept, sunt aplicabile dispozițiile art. 119 și art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

“Art. 119 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.”

“Art. 120 (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului
creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă
şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.[...]

(7) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere.”

În speţă, sunt incidente şi prevederile art. 45 , art. 86 și art. 110 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:

"Art. 45 - Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este
comunicat contribuabilului sau la o datã ulterioarã mentionatã în actul administrativ
comunicat, potrivit legii."
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“Art. 86 - (6) - Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii constituie si înstiintari de plata, de la data comunicarii acestora, în conditiile
în care se stabilesc sume de plata.”

“Art. 110 - (2) Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de
creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz.

(3) Titlul de creanță este actul prin care se stabilește și se individualizează
creanța fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptățite, potrivit
legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere;
b) declarația fiscală;
c) decizia referitoare la obligații de plată accesorii;
d) declarația vamală;
e) decizia prin care se stabilesc și se individualizează datoria vamală, impozitele,

taxele și alte sume care se datorează în vamă, potrivit legii, inclusiv accesoriile;” (...)

Din dispozițiile legale antecitate reiese că obligațiile fiscale de natura impozitelor,
taxelor și contribuțiilor datorate de contribuabili se stabilesc de organul fiscal prin emiterea
deciziei de impunere sau de insăși contribuabilul debitor pe baza propriei declarației
fiscale asimilată cu decizia de impunere sub rezerva unei verificari ulterioare, iar
colectarea acestor obligații la bugetul general consolidat se face în temeiul titlului de
creanță prin care se stabilește și se individualizează obligațiile fiscale în cauză.

În acest sens, conform pct. 107.1 din Normele metodologice de aplicare a O.G. Nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004:

"Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se
individualizeaza obligatia de plata privind creantele fiscale, intocmit de organele
competente sau de alte persoane indreptatite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere emisa de organele competente, potrivit legii;
b) declaratia fiscala, angajamentul de plata sau documentul intocmit de platitor prin

care acesta declara obligatiile fiscale, in cazul in care acestea se stabilesc de catre platitor,
potrivit legii;

c) decizia prin care se stabileste si se individualizeaza suma de plata, pentru
creantele fiscale accesorii, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, stabilite de
organele competente;

d) declaratia vamala pentru obligatiile de plata in vama;
e) documentul prin care se stabileste si se individualizeaza datoria vamala, inclusiv

accesorii, potrivit legii;
f) procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit de organul

prevãzut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;
g) ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei

judecatoresti ori un extras certificat intocmit in baza acestor acte in cazul amenzilor, al
cheltuielilor judiciare si al altor creante fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de
instanta judecatoreasca".

Rezultă că stabilirea creanțelor fiscale și colectarea lor la buget se realizează doar
prin intermediul unor titluri de creanță, prin care se individualizează cuantumul obligațiilor
fiscale datorate de contribuabili, iar plata propriu-zisă a acestor obligații reprezintă doar o
modalitate, chiar dacă principală, de stingere a acestor creanțe fiscale.

Prin urmare, creanțele fiscale trebuie mai intâi individualizate în titluri de creanță
pentru a fi înscrise în evidența fiscală a contribuabilului, astfel încât plățile efectuate de
contribuabili să stingă aceste obligații.
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei și a prevederilor legale mai
sus prezentate rezultă urmatoarele:

- prin decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/2015 au fost
calculate accesorii în sumă de x lei pentru perioada 31.12.2014-31.12.2015;

- baza accesoriilor pentru care au fost calculate accesorii o constituie decizia de
impunere nr. www/2015;

- prin adresa nr. adr/2016, înregistrată la DGRFP București- Serviciul soluțuionare
contestații 1 sub nr. adr1/2016, AJFP Ilfov precizează că decizia de impunere nr.
www/2015 reprezintă înregistrarea în evidența fiscală a corecțiilor materiale efectuate de
Compartimentul evidență plătitori persoane fizice, conform referatului aflat anexat la
dosarul cauzei.

Prin urmare se constată că organul fiscal a procedat la înregistrarea în evidența
fiscală a unor corecții materiale fără a emite o decizie de corecție prin care să se
stabilească si să fie individualizate sume de plată, să poată fi comunicată contribuabilului,
motiv pentru care accesoriile stabilite în sumă de x lei prin decizia atacată nu sunt
datorate.

Față de cele prezentate, se va admite contestația contribuabilului MF pentru suma
de x lei, reprezentând accesorii, și pe cale de consecință, se va anula în parte Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. dec/2015, emisă de Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Ilfov pentru suma de x lei.

3.2. Cu privire la accesoriile calculate în sumă de y lei

Cauza supusă soluţionării este dacă organele fiscale aveau dreptul să emită
decizie de calcul accesorii prin care sa calculeze dobânzi și penalități de intarziere
în condiţiile în care instanţa judecătorească a suspendat executarea actului
administrativ fiscal prin care a fost stabilit debitul principal până la pronunțarea
instanței pe fond cu privire la actiunea in anulare a actului administrativ fiscal.

În fapt, prin decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. dec/2015,
organele fiscale au stabilit accesorii în sumă de y lei aferente deciziei de impunere
ssss/2014 și a deciziei de impunere nr. rrrr/2014, calculate pentru perioada 01.01.2015-
31.12.2015.

Prin decizia de impunere nr. ssss/2014, emisă în baza raportului de inspecție
fiscală nr. rrrr/2014, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov a stabilit impozit pe
venit suplimentar față de cel stabilit prin deciziile de impunere anuale pe anii 2008 si 2009,
emise în baza declaratiilor depuse de contribuabil, stabilindu-se o diferență de impozit
datorat în suma de y1 lei, aferent anilor 2008 și 2009, instituindu-se și accesorii în sumă
de y2 lei aferente impozitului pe venit suplimentar, calculate pentru perioada 06.12.2009 –
15.10.2014, respectiv 10.08.2010 – 15.10.2014.

Domnul MF a formulat acțiune în contencios administrativ ce a facut obiectul
dosarulu nr. ssss/2014 la Tribunalul Ilfov - Secția Civilă, prin care a solicitat suspendarea
executarii Deciziei de impunere nr. ssss/2014 emisă de AJFP Ilfov în baza raportului de
inspecție fiscală nr. rrrr/2014.

Prin sentința civilă nr. tttt/2015, Tribunalul Ilfov - Secția Civilă, în dosarul nr.
ssss/2014 a dispus suspendarea executării Deciziei de impunere nr. ssss/2014 până la
pronunțarea instanței de fond.
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Împotriva Deciziei de impunere nr. ssss/2014 emisă de AJFP Ilfov în baza
raportului de inspecție fiscală nr. rrrr/2014, s-a formulat contestaţie, care a fost
soluționată prin Decizia nr. dec1/2015 emisă de D.G.R.F.P. București prin care s-a
hotărât respingerea contestației ca neîntemeiată.

Împotriva Deciziei de impunere nr. ssss/2014 emisă de AJFP Ilfov în baza
raportului de inspecție fiscală nr. rrrr/2014, contestatarul a formulat și acțiune în contecios
înregistrată la Tribunalul Ilfov în data de 20.05.2015 și care face obiectul dosarului nr.
gegege/2015, iar în ședința publică din data de 24.03.2016 s-a respins acțiunea ca
neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Până la data prezentei nu a fost redactată Hotărârea nr. 787/2016 prin care s-a
respins acțiunea ca neîntemeiată, așa cum rezultă din adresa nr. MBR_JRD dadad/2016
emisă de Serviciul Juridic Ilfov, anexată la dosarul cauzei.

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art.119 alin.1) din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede :

”1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere“.

În speţă sunt incidente şi prevederile art.14 alin. (4) și (7) din Legea conteciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia :

“(4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept.
Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este
suspensiv de executare.(...)

(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea
oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării. ”

Din interpretarea textelor legale, rezultă că dobânzile şi penalităţile de întârziere se
datorează pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată, iar efectul
suspendării executării titlului de creanţă constă în încetarea oricărei forme de executare
pe perioada cât plata debitului principal care le generează este suspendată.

In speta sunt incidente si prevederile art.119 alin.1) si art. 120 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala prevede :

“Art. 119 – (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata , se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.”

Art. 120 - (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu
ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate
inclusiv.(...)

(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi
modificat prin legile bugetare anuale”.

Din interpretarea textelor legale, rezultă că accesoriile se datorează pentru
neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată, iar efectul suspendării
executării titlului de creanță constă în aceea că autoritatea fiscala nu este în drept să
solicite plata accesoriilor pe perioada cât plata debitului principal care le generează este
suspendată.

Din documentele aflate la dosar se reține că accesoriile contestate au ca bază de
calcul debite care au facut obiectul deciziei de impunere nr. ssss/2014, emisă în baza
raportului de inspecție fiscală nr. rrrr/2014, titlu de creanță a carui executare a fost
suspendată prin sentinta civila nr. tttt/2015,Tribunalul Ilfov - Secția Civilă, in dosarul nr.
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ssss/2014 a dispus suspendarea executării Deciziei de impunere nr. ssss/2014 până la
pronunțarea instanței de fond.

Împotriva Deciziei de impunere nr. ssss/2014 emisă de AJFP Ilfov în baza
raportului de inspecție fiscală nr. rrrr/2014, contestatarul a formulat și acțiune în contecios
înregistrata la Tribunalul Ilfov în data de 20.05.2015 și care face obiectul dosarului nr.
gegege/2015, iar în ședința publică din data de 24.03.2016 s-a respins acțiunea ca
neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Efectul executării unui act administrativ îl constituie recuperarea debitelor stabilite
prin acesta.

Or, în condițiile suspendării executării debitului care a stat la baza stabilirii
accesoriilor contestate, prin hotarare judecatorească până la pronunțarea instanței de
fond, emiterea de decizii de calcul accesorii este eronată în condițiile în care acestea nu
pot fi încasate pe perioada cât dăinuie efectul suspendării.

Pentru debitele stabilite suplimentar de plată prin decizia de impunere
contestatarul datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru neachitarea la
termen a acestora, dar accesoriile urmează să fie stabilite prin decizii de calcul
accesorii comunicate contribuabilului numai după încetarea suspendării actului
administrativ care le-a generat și în funcție de soluția pronunțată cu privire la anularea
titlului de creanță.

Faptul că instanța a suspendat executarea deciziei de impunere, nu înseamnă că a
exonerat contribuabilul de plata debitelor constatate de organele fiscale, sau că
respectivele debite nu ar fi corect determinate, ci a dispus că în baza respectivei decizii de
impunere nu se poate începe executarea silită până la pronunțarea instanței pe fond
asupra anulării acestora, iar emiterea de decizii de calcul accesorii în această etapă, are
același rezultat și, anume nu pot fi executate.

Din cele de mai sus, se reţine că nu se calculează obligaţii fiscale accesorii pe
perioada suspendării executării actului administrativ fiscal pentru obligaţiile fiscale
principale stabilite prin acest act, astfel încât obligaţii fiscale accesorii se pot calcula
până la data admiterii cererii de suspendare a executării actului administrativ fiscal
prin care s-a stabilit obligaţia fiscală principală, respectiv de la 01.01.2015 până la
19.03.2015.

Ţinând seama de cele anterior precizate şi având în vedere că prin Decizia
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. dec/2015 au fost calculate accesorii până la
data de 31.12.2015 iar cererea de suspendare a executării debitului principal a fost
admisă prin sentinţa civilă nr..... în Dosar nr.ssss/2014 pronunţată la data de 19.03.2015
de Tribunalul Ilfov, executorie de drept, menţinută de Curtea de Apel București, Secția
VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal prin Decizia Civilă nr...... din 22.04.2016,
definitivă, urmează a se desfiinţa în parte Decizia referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr. dec/2015, urmând ca organele abilitate să emită o nouă decizie în care vor
avea în vedere considerentele prezentei decizii, susţinerile contestatorului şi prevederile
legale incidente speţei.

Totodată, organele fiscale vor avea în vedere la emiterea noii decizii şi prevederile
art.278(3) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, care prevede :

„În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de
instanţele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate
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până la încetarea acesteia şi obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul de
atestare fiscală.”

Motivarea contribuabilului cu privire la faptul că ”nu există nicio decizie de inspecție
nr. rrrr/2014, doar raport de inspecție fiscală nr. rrrr/2014, raport care nu are calitatea de
titlu de creanță” nu poate fi reținută favorabil în susținerea cauzei având în vedere că din
anexa deciziei contestate rezultă că debitul pentru care au fost calculate accesorii
reprezintă debitul stabilit pentru anul 2009 prin decizia de impunere nr. ssss/2014, iar prin
referatul cauzei organul fiscal precizeaza că suma aferentă anului 2009 a fost înregistrată
eronat cu nr. rrrr/2014, acesta fiind raportul de inspecție fiscală.

Astfel, Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Ilfov va efectua modificările
necesare cu privire la înregistrarea corectă în evidența fiscală a contribuabilului a deciziei
de impunere pentru suma aferentă anului 2009.

De asemenea, în condiţiile în care după parcurgerea căilor de atac prevăzute de
lege instanţa stabileşte prin hotărâre irevocabilă legalitatea actului administrativ fiscal,
creanţa devenind astfel certă, lichidă şi exigibilă, se reţine că această situaţie va genera
plata accesoriilor aferente debitului principal calculate de la scadenţă inclusiv pe perioada
în care a fost suspendată executarea actului administrativ, în conformitate cu art.119 (1)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Având în vedere documentele aflate la dosar, actele normative incidente cauzei şi
cele reţinute în conţinutul deciziei, urmează ca în temeiul prevederilor art. 279, alin.(3) şi
(3^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborat cu pct.11.4 din
OPANAF nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din
OLegea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, care stipulează: “Prin decizie se
poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ fiscal atacat. inaintea emiterii deciziei cu
soluţie de desfiinţare, organul de soluţionare competent va intreprinde demersurile
necesare, dacă se impune, la organul fiscal emitent al actului atacat, respectiv: pentru
clarificarea unor situaţii contestate, completarea punctului de vedere cu privire la
documentele depuse de contestatar, dispunerea unei cercetări la faţa locului etc. in
situaţia in care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului atacat, in
considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare.“, să
se desfiinţeze parţial Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. dec/2015
pentru suma totală de y lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente
obligaţiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere nr.ssss/2014.

Pentru considerentele reţinute în conţinutul deciziei şi în temeiul prevederilor art.14
din Legea nr. 554/2004 privind Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 45, art. 86, art. 110, art. 119, art. 120 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
art.279 alin.(3) şi (31) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
coroborat cu pct. 11.4 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală aprobate prin OPANAF nr.3741/2015, se:

DECIDE

1. Admite în parte contestația formulată de domnul MF și anulează în parte
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. dec/2015 emisă de Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, prin care s-au stabilit accesorii aferente diferențelor
de impozit anual de regularizat în sumă de x lei.



8

2. Desființează în parte Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.
dec/2015, prin care Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov a stabilit în sarcina
domnului MF accesorii aferente diferențelor de impozit anual de regularizat în sumă de y
lei, urmând ca organul fiscal să procedeze la recalcularea accesoriilor până la data
admiterii suspendării executării debitului contribuabilului ținând cont de prevederile legale
precum și de cele reținute prin prezenta decizie.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi
contestată potrivit legii, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Ilfov sau la
Tribunalul Municipiului București.20


