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DECIZIA Nr. 39 / 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 – Administratia finantelor
publice a orasului Voluntari

Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata, prin
adresa 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 – Administratia finantelor publice a orasului Voluntari.
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, constatanduse 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 DOMOKOS ADRIANA .
I. Prin contestatia formulata, petenta solicita anularea Deciziei referitoare la
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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
documentele aferente platilor efectuate.
II. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei inregistrat sub
nr..../....2010, Compartimentul evidenta platitori persoane juridice precizeaza ca, in
urma cererii formulata de contestatoare de corectare a erorilor materiale, inregistrata
la Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov sub nr.... din data de ....2009,
in baza reglementarilor legale in vigoare, organele fiscale au procedat la
redistribuirea si transferul sumelor pentru perioada ... 2008 – ... 2009 astfel :
- pentru perioada ... 2008 – ...2008 transferul sumelor s-a efectuat la data
cererii contribuabilului;
- pentru perioada ...2008 – ...2009 transferul sumelor s-a efectuat la data platii ;
- in urma aplicarii procedurii de simulare s-au stabilit corect obligatiile de plata
la zi.
Totodata se precizeaza faptul ca societatea in cauza are deschis pe rol proces
impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor
evidentei fiscale nr..../...2009.
III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei, documentele existente la
dosarul cauzei, precizarile organelor fiscale, precum si legislatia in vigoare la data
emiterii actului atacat, se retin urmatoarele:
In fapt, Declaratiile 100 privind obligatiile la bugetul de stat depuse de petenta
pe anul 2007 au fost completate necorespunzator, in sensul ca s-a inscris totalul
impozitului pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal, in loc de procentul de 40% din totalul acestuia datorat bugetului de stat,
astfel cum era reglementat in 2007.
Plata integrala a acestui impozit (40% la bugetul de stat; 50% la bugete locale
si 10% la A.N.C.P.I.) s-a efectuat in termenul legal.
Ulterior, in anul 2009, BIROUL NOTARULUI PUBLIC ... a depus la Directia
generala a finatelor publice a judetului Ilfov cererea inregistrata sub nr..../....2009,
prin care a solicitat “compensarea la data platii in urma depunerii declaratiilor 710,
rectificative la Declaratiile 100/2007”, data dupa care s-au efectuat corectiile de
catre organul fiscal, calculandu-se totodata si obligatii accesorii prin Decizia de
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale,
nr..../.....2009, in suma totala de ... lei.
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.
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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 emisa de Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov – Serviciul evidenta pe platitor
persoane juridice.
In prezent, conform adresei nr..../....2010 emisa de Serviciul juridic din cadrul
D.G.F.P. a judetului Ilfov la solicitarea organului de solutionare, 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.
Totodata, se retine faptul ca, urmare Deciziei de impunere privind obligatiile
fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr..../....2009, in suma totala de ...
lei (anulata de TMB in prima instanta), sumele platite de petenta in perioada ... 2009 ... 2010 au fost distribuite din contul unic in conformitate cu Metodologia de
distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic şi de stingere a obligatiilor
fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul Presedintelui A.N.A.F.
nr.1314/2007, care la Cap.3 din Anexa 1, prevede urmatoarele:
„CAP. 3
Distribuirea sumelor plătite de contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale
restante, precum şi a celor plătite în cuantum mai mic decât obligaţiile fiscale
datorate şi stingerea acestora
9. Metodologia de distribuire şi de stingere a sumelor plătite în contul unic de
către contribuabilii care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi a celor
plătite în cuantum mai mic decât obligaţiile fiscale datorate de către contribuabili se
aplică, conform prevederilor art. III alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 ianuarie
2008.
10. În situaţia în care contribuabilul care a efectuat plata în contul unic
înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele
contribuţiilor sociale, organul fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor
achitate astfel:
a) pentru bugetul de stat, suma virată în contul unic va fi distribuită potrivit
prevederilor pct. 2. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obligaţii fiscale va fi
efectuată de către organul fiscal competent, conform art. 115 alin. (1) - (3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) pentru bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, suma virată în
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contul unic va fi distribuită potrivit prevederilor pct. 3. Stingerea sumelor distribuite
pe tipuri de obligaţii fiscale va fi efectuată de către organul fiscal competent,
conform art. 115 alin. (1) - (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
De asemenea, art. 115 alin. (1) lit.b) si alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare prevede:
„Art.115
Ordinea stingerii datoriilor
(1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii
şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar
suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile
corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte
contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, de către
organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea
ordine:
[...]
b) obligaţiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excepţia
cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile art. 169 în
mod corespunzător. În cazul stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată se aplică
prevederile art. 175 alin. (4^1);
(2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:
a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale
stabilite de organele competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;
c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative,
pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil.”
Avand in vedere ca Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr..../...2010, care face obiectul cauzei de fata, este emisa in baza obligatiilor fiscale
stabilite prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma
corectiilor evidentei fiscale nr..../....2009, (decizie anulata de TMB in prima
instanta), 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 :
“ART. 214
Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă
(1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată,
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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, reprezentand
obligatii de plata accesorii aferente debitelor restante, 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,

