
                                     
DECIZIA  nr.303/2008  

privind solutionarea contestatiei formulata de 
X, inregistrata la 

D.G.F.P.-M.B. sub nr. x

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul
solutionare contestatii a fost sesizata de Serviciul evidenta analitica pe platitori contribuabili
mijlocii din cadrul DGFP-MB, cu adresa nr. x asupra contestatiei formulata de X, cu sediul in x.

 
Obiectul contestatiei, inregistrata la DGFP-MB sub nr. x, completata prin adresa

inregistrata la DGFP-MB sub nr. x,  il constituie Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x emisa de DGFP-MB, comunicata in data de
17.06.2008, prin care s-au stabilit in sarcina societatii accesorii in suma totala de x lei.

Avand in vedere dispozitiile art. 205 alin.(1), art. 207 si art. 209 alin.(1) lit. (a) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a
Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa se pronunte asupra contestatiei
formulata de X.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se retin urmatoarele:
I. In sustinerea contestatiei societatea aduce urmatoarele argumente:
Prin decizia de impunere nr. x s-au stabilit obligatii suplimentare de plata in suma

de x lei care sunt mai mari decat cele stabilite urmare primului control.
Impotriva acestei decizii s-au formulat atat contestatie, cat si actiune in contencios

administrativ inregistrata sub dosar nr. x, solicitandu-se suspendarea executarii acestei decizii.
Prin Sentinta nr. x, Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea societatii si a dispus

suspendarea executarii deciziei de impunere pana la solutionarea irevocabila a actiunii in
contencios administrativ formulata.

In data de 11.03.2008, a solicitat efectuarea corectiei in ceea ce priveste suma de x
lei, suma care a fost utilizata pentru stingerea deciziei de impunere nr. x, desi executarea
acesteia a fost suspendata.

Organul fiscal a incasat in temeiul actului administrativ fiscal suspendat sume de
bani. Astfel ca s-au stins datorii pentru care executarea acestora era suspendata.

Sumele care puteau sa fie incasate in contul altor obligatii fiscale scadente sau care
puteau sa fie compensate au fost evidentiate in fisa de cont sintetica fiind neachitate si au
generat majorari.

Toate debitele asupra carora au fost calculate majorari de intarziere prin decizia
contestata trebuiau sa fie stinse la scadenta, conform cererii de compensare depusa de societate.

De asemenea, toate obligatiile de plata stabilite in sarcina sa au fost achitate in
totalitate, asa cum rezulta din ordinele de plata anexate la contestatia formulata.

In concluzie, contribuabila solicita anularea deciziei de impunere  prin care s-au
stabilit in sarcina sa obligatii fiscale accesorii in suma de x lei.

II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr. x, prin care DGFP-MB a stabilit in sarcina societatii accesorii in suma totala de x lei.
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III.  Luand in considerare documentele existente la dosarul cauzei, constatarile
organelor vamale, sustinerile contestatarei si prevederile legale pe perioada supusa controlului
se retin urmatoarele:

X este inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. x, CUI x.

1. Referitor la suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe
veniturile din salarii si la suma de x lei reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea
adaugata:

Cauza supusa solutionarii este daca societatea datoreaza suma de x lei
reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii si suma de x lei
reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata stabilite prin Decizia referitoare
la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x, in conditiile in care, pe de-o
parte, contestatara nu a achitat in termenul legal obligatiile de plata declarate, iar, pe de alta
parte, organul fiscal a respectat metodologia de distribuire si de stingere a sumelor platite in
contul unic.

In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr. x, DGFP-MB a stabilit in sarcina societatii accesorii aferente impozitului pe
veniturile din salarii in suma de x lei si accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata in suma de
x lei, dupa cum urmeaza:

1. - referitor la accesoriile aferente impozitului pe salarii in suma de x lei:
- perioada pentru care au fost calculate: 25.03.2008 - 26.03.2008;
- documentul prin care s-a individualizat debitul in suma de x lei: declaratia

nr.x;
2. - referitor la accesoriile aferente taxei pe valoarea adaugata in suma de x lei:

- perioada pentru care au fost calculate: 25.03.2008 - 26.03.2008;
- documentul prin care s-a individualizat debitul in suma de x lei: decont nr.

x.

In drept, in conformitate cu prevederile art. 110, art. 114, art. 115, art. 119 si art.
120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr.
1050/2004:

Codul de procedura fiscala:
"Art. 110 - (3) Titlul de creantã este actul prin care se stabileste si se

individualizeazã creanta fiscalã, întocmit de organele competente sau de persoanele
îndreptãtite, potrivit legii". 

Norme metodologice:
"107.1. Titlul de creantã este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se

individualizeazã obligatia de platã privind creantele fiscale, întocmit de organele competente
sau de alte persoane îndreptãtite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 

(...) b) declaratia fiscalã, angajamentul de platã sau documentul întocmit de plãtitor
prin care acesta declarã obligatiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de cãtre plãtitor,
potrivit legii." 

Codul de procedura fiscala:
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"Art. 114 - (1) Plãtile cãtre organele fiscale se efectueazã prin intermediul bãncilor,
trezoreriilor si al altor institutii autorizate sã deruleze operatiuni de platã. 

(2) Plata obligatiilor fiscale se efectueazã de cãtre debitori, distinct pe fiecare
impozit, taxã, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorãri
de întârziere. Dispozitiile art. 1093 din Codul civil se aplicã în mod corespunzãtor. 

(21) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
datorate bugetului general consolidat, prevãzute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscalã, într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de platã pentru Trezoreria
Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de platã pentru Trezoreria
Statului pentru celelalte obligatii de platã. 

(22) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent,
distinct pe fiecare buget sau fond, dupã caz, proportional cu obligatiile datorate. 

(23) În cazul în care suma plãtitã nu acoperã obligatiile fiscale datorate, distribuirea,
în cadrul fiecãrui buget sau fond, pe tip de impozit, contributie sau altã sumã reprezentând
creantã fiscalã se face mai întâi pentru impozitele si contributiile cu retinere la sursã si apoi
pentru celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate."

(...) (3) În cazul stingerii prin platã a obligatiilor fiscale, momentul plãtii este: 
c) în cazul plãtilor efectuate prin decontare bancarã, data la care bãncile debiteazã

contul plãtitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum aceastã informatie
este transmisã prin mesajul electronic de platã de cãtre institutia bancarã initiatoare, potrivit
reglementãrilor specifice în vigoare, cu exceptia situatiei prevãzute la art. 121, data putând fi
doveditã prin extrasul de cont al contribuabilului. 

"Art. 115 - (1) Dacã un contribuabil datoreazã mai multe tipuri de impozite, taxe,
contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevãzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma
plãtitã nu este suficientã pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui
tip de creantã fiscalã principalã pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuitã,
potrivit prevederilor art. 114, de cãtre organul fiscal competent, dupã caz, stingerea
efectuându-se, de drept, în urmãtoarea ordine: 

a) sumele datorate în contul ratei din luna curentã din graficul de platã a obligatiei
fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la platã, precum si majorarea de întârziere datoratã în
luna curentã din grafic sau suma amânatã la platã, împreunã cu majorãrile de întârziere datorate
pe perioada amânãrii, în cazul în care termenul de platã se împlineste în luna curentã, precum si
obligatiile fiscale curente de a cãror platã depinde mentinerea valabilitãtii înlesnirii acordate; 

b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu exceptia
cazului în care s-a început executarea silitã, când se aplicã prevederile art. 169 în mod
corespunzãtor. În cazul stingerii creantelor fiscale prin dare în platã se aplicã prevederile art.
175 alin. (41). 

c) sumele datorate în contul urmãtoarelor rate din graficul de platã a obligatiei
fiscale pentru care s-a aprobat esalonare, pânã la concurenta cu suma esalonatã la platã sau pânã
la concurenta cu suma achitatã, dupã caz, precum si suma amânatã la platã împreunã cu
majorãrile de întârziere datorate pe perioada amânãrii, dupã caz; 

d) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului." 

"Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadentã de cãtre debitor a
obligatiilor de platã, se datoreazã dupã acest termen majorãri de întârziere." 

"Art. 120 - (1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei
datorate, inclusiv."
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Din prevederile legale mai sus mentionate, rezulta ca atat decontul de taxa pe
valoarea adaugata, cat si declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat reprezinta
titluri de creanta prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, respectiv obligatia
de plata datorata de societate.

Astfel ca, atat prin decontul de taxa pe valoarea adaugata nr. x, cat si prin declaratia
privind obligatiile de plata la bugetul de stat nr. x s-au stabilit si individualizat obligatiile de
plata declarate, motiv pentru care sumele datorate de societate, respectiv taxa pe valoarea
adaugata de plata in suma de x lei si impozitul pe veniturile din salarii in suma de x lei au fost
inregistrate in evidenta analitica pe platitor a organului fiscal.

Nu pot fi retinute in solutionarea favorabila a cauzei argumentele societatii potrivit
carora "debitele trebuiau a fi stinse la scadenta de catre organul fiscal avand in vedere cererea
de compensare depusa in data de 11.03.2008 si a celorlalte plati", avand in vedere urmatoarele
considerente:

1. - prin cererea nr. x/11.03.2008, societatea a solicitat numai "corectia privind
stingerea sumei de x lei", si nu compensarea sumei de x lei cu obligatiile de plata viitoare;

2. - potrivit dispozitiilor art. 115 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala,
republicat, stingerea obligatiilor de plata viitoare se face numai la cererea
contribuabilului;

3. - desi prin adresa nr. x, confirmata de primire in data de 05.08.2008, organul de
solutionare a contestatiei i-a solicitat contribuabilei transmiterea dovezilor pe care se intemeiaza
contestatia si in mod expres dovada achitarii obligatiilor de plata, aceasta nu a dat curs decat in
parte solicitarilor respective.

Astfel ca, referitor la impozitul pe veniturile din salarii, contestatara a transmis
numai copia OP-ului nr. x/25.03.2008, dar fara a anexa si extrasul de cont, asa cum stipuleaza
expres dispozitiile art. 114 alin. (3) lit. c) din Codul de procedura fiscala, republicat, pentru a
face dovada ca data platii este 25.03.2008 si nu 26.03.2008 cum figureaza in evidenta analitica
a organului fiscal.

Referitor la taxa pe valoarea adaugata, conform extrasului de cont eliberat de x,
contestatara a achitat in data de 26.03.2008 suma de x lei si nu in data de 25.03.2008, cum
eronat sustine in contestatia formulata.

4. - organul fiscal a respectat metodologia de distribuire si de stingere a sumelor
platite in contul unic, in sensul ca suma de x lei, achitata cu OP-ului nr. x, a acoperit obligatiile
fiscale datorate reprezentand impozit pe veniturile din salarii aferente lunii februarie 2008,
distribuirea facandu-se, în cadrul fiecãrui buget sau fond, pe tip de impozit, contributie sau altã
sumã reprezentând creantã fiscalã, mai întâi pentru impozitele si contributiile cu retinere la
sursã si apoi pentru celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate.

Fata de cele mai sus prezentate si avand in vedere ca prin decizia de impunere nr. x
s-au stabilit suplimentar de plata numai diferente de impozit pe profit, rezulta ca dispunerea de
catre instanta judecatoreasca a suspendarii executarii acestui titlu de creanta pana cand se
solutioneaza irevocabil actiunea in contencios administrativ privind obligatiile de plata stabilite
prin decizia nr. x, nu influenteaza calculul accesoriilor aferente TVA pentru perioada
25.03.2008 - 26.03.2008, in suma de x lei si accesorii aferente impozitului pe veniturile din
salarii, pentru perioada 25.03.2008 - 26.03.2008, in suma de x lei, organul fiscal, tinand cont de
platile efectuate de societate si respectand intocmai modalitatea de stingere a obligatiilor de
plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii aferente lunii februarie 2008 in suma de x lei
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si a obligatiilor de plata reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta lunii februarie 2008 in
suma de x lei. 

Intrucat, prin adresa inregistrata la DGFP-MB sub nr. x contribuabila nu a adus
argumente si nu a depus documente noi care sa modifice situatia existenta in evidenta pe
platitor a organului de impunere, iar, conform documentelor existente la dosarul cauzei,
obligatiile de plata declarate de catre contribuabila nu au fost achitate in termenul legal, rezulta
ca accesoriile aferente impozitului pe veniturile din salarii in suma de x lei si accesoriile
aferente taxei pe valoarea adaugata in suma de x lei stabilite prin Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x, sunt corect si legal datorate.

Prin urmare, pentru acest capat de cerere, contestatia formulata de X urmeaza fi
respinsa ca neintemeiata, pentru suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe
veniturile din salarii si pentru suma de x lei reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea
adaugata stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr. x.

2. Referitor la suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe
salarii, la suma de x lei, reprezentand impozit pe profit :

Cauza supusa solutionarii este daca Serviciul solutionare contestatii se poate
pronunta asupra fondului cauzei, in conditiile in care solutionarea acestui capat de cerere
depinde in tot  de existenta debitului care face obiectul judecatii in contencios administrativ.

In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale nr. x, DGFP-MB a stabilit in sarcina societatii accesorii aferente impozitului pe
veniturile din salarii in suma de x si accesorii aferente impozitului pe profit in suma de x lei,
dupa cum urmeaza:

1. - referitor la accesoriile aferente impozitului pe salarii in suma de x:
- perioada pentru care au fost calculate: 26.05.2008 - 31.05.2008;
- documentul prin care s-a individualizat debitul in suma de x lei: declaratia

nr. x;
2. - referitor la accesoriile aferente impozitului pe profit in suma de x lei:

a - cuantum accesorii: x lei
- perioada pentru care au fost calculate: 16.04.2008 - 31.05.2008;
- documentul prin care s-a individualizat debitul: decizia nr. x.

b - cuantum accesorii: x lei
- perioada pentru care au fost calculate: 15.04.2008 - 31.05.2008;
- documentul prin care s-a individualizat debitul: declaratia nr. x.

Impotriva deciziei de impunere nr. x, societatea a formulat actiune in contencios
administrativ care se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, facand obiectul
dosarului nr. x.

In drept, potrivit dispozitiilor art. 214 alin. (1) lit. b) din OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicat:

"Art. 214 - (1) Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie
motivatã, solutionarea cauzei atunci când: 
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(...) b) solutionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenta sau
inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecãti." 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta urmatoarele:
- prin decizia de impunere nr. x emisa de Activitatea de inspectie fiscala din cadrul

Administratia Financiara pentru Contribuabili Mijlocii Alba, s-a stabilit in sarcina
contribuabilei, pentru perioada 01.07.2002 - 31.12.2004, o obligatie de plata in suma de x lei
reprezentand impozit pe profit;

- prin Sentinta nr. x, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia Contencios Administrativ si
Fiscal a dispus suspendarea executarii deciziei de impunere nr. x, pana la solutionarea
irevocabila a actiunii in contencios administrativ formulata in dosarul nr. x al Curtii de Apel
Alba Iulia;

- prin Sentinta nr. x, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia Contencios Administrativ si
Fiscal a luat act de renuntarea la judecarea cauzei formulata de societate privind anularea
deciziei de impunere nr. x, sentinta impotriva careia X a formulat recurs in data de 28.01.2008;

- in data de 11.03.2008, prin cererea nr. x, societatea a solicitat efectuarea corectiei
privind stingerea sumei de x lei, care conform celor mentionate in contestatie, reprezinta o parte
din impozitul pe profit aferent anului 2006 in suma totala de x lei, achitata in plus si care a fost
utilizata la stingerea obligatiilor de plata stabilite prin decizia nr. x;

- in baza deciziei de impunere nr. x, DGFP-MB a emis Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x, DGFP-MB a stabilit, in sarcina
societatii, accesorii aferente impozitului pe profit in suma de x lei, perioada pentru care au fost
calculate fiind 16.04.2008 - 31.05.2008;

- urmare faptului ca suma de x lei reprezentand impozit pe profit a stins o parte din
obligatia de plata stabilita prin decizia de impunere nr. x, s-a modificat si ordinea de stingere a
obligatitiilor de plata declarate de societate si inregistrate ulterior in evidenta pe platitor a
organului fiscal, astfel ca platile efectuate de societate au stins alte obligatii de plata decat cele
pe care le-a avut in vedere contestara (de exemplu, suma de x lei, achitata de societate in data
de 23.05.2008 a stins o parte din obligatia de plata stabilita prin decizia nr. x); drept pentru care
s-au calculat accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii in suma de x si accesorii
aferente impozitului pe profit in suma de x lei.

Intrucat la dosarul cauzei, nu exista anexata dovada faptului ca Sentinta nr. x a
ramas irevocabila, prin adresa nr. x, organul de solutionare a contestatiei a solicitat contestatarei
complinirea acestei lipse.

Prin adresa inregistrata la DGFP-MB sub nr. x, X a mentionat, fara a face dovada,
ca sentinta in cauza a ramas irevocabila prin nerecurare. De asemenea, a anexat Sentinta nr. x,
prin care Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a luat act de
renuntarea la judecarea cauzei formulata de societate privind anularea deciziei de impunere nr.
x, impotriva careia societatea a formulat recurs in data de 28.01.2008, cauza urmand a fi
solutionata la o data ulterioara prezentei decizii.

De altfel, si prin adresa nr. x, confirmata de primire in data de 19.08.2008, i s-a
solicitat expres contestatarei prezentarea unui certificat de grefa sau orice alt document din care
sa rezulte ca Sentinta nr. x a ramas irevocabila, insa nu a dat curs solicitarilor pana la data
prezentei.
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In ceea ce priveste modalitatea de calcul a accesoriilor care fac obiectul acestui
capat de cerere, potrivit dispozitiilor art. 120 alin.1) din OG nr. 92/2003, republicata privind
Codul de procedura fiscala:

"Art. 120 - (1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei
datorate, inclusiv."

In speta, sunt incidente si prevederile art. 14 alin. 4) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, potrivit caruia :

"(4) Hotãrârea prin care se pronuntã suspendarea este executorie de drept. Ea
poate fi atacatã cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de
executare."

Din interpretarea textelor legale, rezulta ca majorarile de intarziere se datoreaza
pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata, iar efectul suspendarii
executarii titlului de creanta consta in aceea ca autoritatea fiscala nu este in drept sa solicite
plata accesoriilor pe perioada cat plata debitului principal care le genereaza este suspendata,
printr-o sentinta ramasa definitiva si irevocabila. Insa, desi i s-a solicitat in mod expres
contestatarei sa faca dovada faptului ca hotararea prin care s-a dispus suspendarea executarii, a
ramas irevocabila, aceasta nu a dat curs solicitarilor, incalcand astfel dispozitiile art. 206 alin.
(1) lit. d) din Codul de procedura fiscala, republicat, potrivit carora:

"Contestatia se formuleazã în scris si va cuprinde: 
(...) d) dovezile pe care se întemeiazã." 

Avand in vedere cele mai sus prezentate si tinand cont de principiul de drept
accessorium sequitur principale, rezulta ca Serviciul solutionare contestatii din cadrul
DGFP-MB nu se poate pronunta pe fondul cauzei, in conditiile in care solutionarea acestui
capat de cerere depinde in totalitate de modul in care este solutionata actiunea in contencios
administrativ formulata impotriva Deciziei de impunere nr. x, care a stat la baza calculului
accesoriilor aferente impozitului pe veniturile din salarii in suma de x si a accesoriilor aferente
impozitului pe profit in suma de x lei, potrivit  Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x.

Prin urmare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei care se judeca la
Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, facand obiectul dosarului nr. x, organul de
solutionare a contestatiei nu se poate pronunta cu privire la acest capat de cerere.

In functie de solutia pronuntata, procedura administrativa va fi reluata, in
conformitate cu prevederile art. 214 alin. (3) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata:

"(3) Procedura administrativã este reluatã la încetarea motivului care a
determinat suspendarea sau, dupã caz, la expirarea termenului stabilit de organul de
solutionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacã motivul care a determinat suspendarea a
încetat sau nu." 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, organul de solutionare a contestatiei
urmeaza a dispune suspendarea solutionarii contestatiei formulata de X pentru suma de x
reprezentand accesorii aferente impozitului pe salarii si pentru suma de x lei, reprezentand
accesorii aferente impozitului pe profit stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x emisa de DGFP-MB, pana la pronuntarea unei
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hotarari definitive si irevocabile de catre instanta de judecata cu privire la anularea obligatiilor
de plata stabilite prin decizia nr. x, urmand a fi reluata la incetarea motivului care a determinat
suspendarea, in conditiile legii si tinand cont de cele retinute prin prezenta.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 14 alin. 4) din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 110, art. 114, art. 115, art. 119, art. 120, art. 206
si art. 214 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

                                               DECIDE

1. Respinge in parte ca neintemeiata contestatia formulata de X pentru suma de x
lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii si pentru suma de x lei
reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata stabilite prin Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x emisa de DGFP-MB.

2. Suspenda in parte solutionarea contestatiei formulata de X pentru suma de x
reprezentand accesorii aferente impozitului pe salarii si pentru suma de x reprezentand accesorii
aferente impozitului pe profit stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale nr. x emisa de DGFP-MB, pana la pronuntarea unei hotarari
definitive si irevocabile de catre instanta de judecata, urmand a fi reluata la incetarea motivului
care a determinat suspendarea, in conditiile legii.

Transmite dosarul contestatiei Serviciului evidenta analitica pe platitori
contribuabili mijlocii din cadrul DGFP-MB, urmand ca la incetarea motivului care a determinat
suspendarea, sa fie remis organului competent, potrivit art. 214 alin. (3) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, in vederea reluarii procedurii administrative in
conditiile legii.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti.
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