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                                  DECIZIA Nr. 56/...2010
 privind solutionarea contestatiei formulata de

BIROU  NOTAR  PUBLIC  ...
 impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../....2010 emisa de

Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov 

Directia  generala a finantelor  publice a judetului  Ilfov a fost  sesizata,  prin
adresa inregistrata sub nr..../....2010, cu privire la contestatia formulata de  BIROU
NOTAR PUBLIC ... cu sediul in ..., judetul Ilfov,  impotriva Deciziei referitoare la
obligatiile  de  plata  accesorii  nr..../....2010,  emisa  de  catre  Directia  generala  a
finantelor publice a judetului Ilfov .

Contestatia se refera la  suma totala de ... lei,  reprezentand obligatii de plata
accesorii aferente debitelor restante.

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele: 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1)  din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat;

-contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual;
-contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de

plata accesorii nr. .../....2010.
                                                

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov  este competenta sa solutioneze pe fond
contestatia formulata de BIROU NOTAR PUBLIC ...  .

I. Prin contestatia formulata petenta solicita anularea Deciziei  referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr..../....2010, ca fiind netemeinica si nelegala, sustinand
faptul ca nu are obligatii de plata neachitate in termenul legal, anexand in acest sens
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documentele aferente platilor efectuate. 
 

II.  Luand in considerare sustinerile contestatoarei,  documentele  existente la
dosarul cauzei, precum si legislatia in vigoare la data emiterii actului atacat, se retin
urmatoarele:  
         Cauza supusa este daca Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei
generale a finantelor publice a judetului Ilfov se poate investi cu solutionarea
contestatiei, in conditiile in care din adresa nr..../...2010 a Serviciului juridic din
cadrul Directiei generale a finantelor publice a judetului Ilfov rezulta ca pe rolul
Curtii de Apel Bucuresti se afla in curs de solutionare dosarul nr..../2009 avand
ca intimata pe ..... 

Prin adresa nr..../....2009 petenta a formulat contestatie impotriva  Deciziei de
impunere  privind  obligatiile  fiscale  stabilite  in  urma  corectiilor  evidentei  fiscale
nr..../....2009,  contestatie  solutionata  de  Directia  generala  a  finantelor  publice  a
judetului  Ilfov  prin  Decizia  nr..../....2009,  prin  care  s-a  respins  contestatia,  ca
neintemeiata. 
      Impotriva  Deciziei  nr..../....2009,  petenta  a  formulat  actiune  in  contencios
administrativ la instanta competenta, respectiv la Tribunalul Bucuresti. 
        Prin Sentinta civila nr..../...2010 pronuntata de Sectia a IX-a – Contencios
Administrativ  si  Fiscal  din  cadrul  Tribunalului  Bucuresti  s-a  admis  actiunea
formulata de reclamanta ..., s-a anulat decizia .../....2009 emisa de Directia generala a
finantelor publice a judetului Ilfov si decizia de impunere privind obligatiile fiscale
stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr..../....2009, emise de  Directia generala
a finantelor publice a judetului Ilfov – Serviciul evidenta pe platitor persoane juridice.
     Potrivit adresei nr..../....2010 a Serviciului juridic din cadrul Directiei generale a
finantelor publice a judetului Ilfov, rezulta ca pe rolul Curtii  de Apel Bucuresti  -
Sectia  a  VIII-a  Contencios  Administrativ  si  Fiscal  se afla  in  curs  de solutionare
dosarul  nr..../2009,  ca urmare  a recursului  promovat  de catre  Directia  generala  a
finantelor publice a judetului Ilfov impotriva Sentintei civile nr..../....2010 a TMB -
Sectia a IX-a  Contencios Administrativ si Fiscal. 
    Se  retine  faptul  ca  accesoriile  stabilite  de  plata  prin  Decizia  referitoare  la
obligatiile  de plata accesorii  nr..../....2010 sunt in  legatura directa cu solutionarea
recursului promovat de Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov.
       In consecinta,  urmeaza a se suspenda solutionarea cauzei pana la  pronuntarea
unei sentinte definitive si irevocabile in dosarul nr..../2009 aflat pe rolul Curtii de
Apel Bucuresti -  Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal. 
           

In drept,  in cauza de fata sunt aplicabile prevederile art.214 alin.(1) lit. b) si
alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede :
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“ ART. 214
Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă
(1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată,

soluţionarea cauzei atunci când:
[...]
b)  soluţionarea  cauzei  depinde,  în  tot  sau  în  parte,  de  existenţa  sau

inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.
[...]
(3)  Procedura  administrativă  este  reluată  la  încetarea  motivului  care  a

determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul
de soluţionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat
suspendarea a încetat sau nu. “

Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii, in temeiul art.216
alin.(4)  si  art.214  alin.(1)  lit.b)  si  alin.(3)  din Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003
privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare, se

                                                           DECIDE :
                          

Se suspenda solutionarea contestatiei formulata de BIROU NOTAR PUBLIC
... impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr..../....2010 emisa
de  catre  Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  –  Administratia
finantelor  publice  a  orasului  Voluntari,  pentru  suma totala  de  ... lei,  urmand  ca
procedura  administrativă  sa  fie  reluată  la  incetarea  motivului  care  a  determinat
suspendarea.

Prezenta decizie poate fi  atacata,  conform prevederilor  art.218 alin.  (2)  din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ
competenta, in conditiile legii.

                                        DIRECTOR  EXECUTIV,
                                                     

 

                                                                                   
 


