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DECIZIA NR. 34 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
         
        Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� de 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului ... asupra contesta�iilor 
formulate de Biroul Notarului Public X, cu sediul în ..., str...., nr...., jude�ul 
.... 
 
          Biroul Notarului Public X din ... contest� suma total� de ... lei 
reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  astfel: 
• prin contesta�ia nr..../...2008 înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului ... sub 

nr..../...2008 contest�: 
o Decizia nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 

încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
... �i care vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând accesorii 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

o Decizia nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
... �i care vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând accesorii 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

 
• prin contesta�ia nr..../...2009 înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului ... sub 

nr..../...2009 contest�: 
o Decizia nr..../...2008, respectiv nr..../...2008 referitoare la 

obliga�iile de plat� accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului ... �i care vizeaz� suma total� 
de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�; 

o Decizia nr..../...2009, respectiv nr..../...2009 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului ... �i care vizeaz� suma total� 
de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�; 

 
        De asemenea, Biroul Notarului Public X din ... contest� �i suma ... 
lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimonial 
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personal, stabilit� prin Decizia nr..../...2008, respectiv nr..../...2008 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului .... 
 
        Contesta�iile au fost depuse în termenul legal prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu excep�ia contesta�iei nr..../...2008 formulat� împotriva Deciziei 
nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii în sum� total� de ... 
lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
          Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
         De asemenea, având în vedere prevederile Ordinului nr.519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
stipuleaz�: 
     9. “Instruc�iuni pentru aplicarea art.182 - Solu�ionarea contesta�iei 
   9.5. În situa�iile în care organele competente au de solu�ionat dou� 
sau mai multe contesta�ii, formulate de aceea�i persoan� fizic� sau 
juridic� împotriva unor titluri de crean�� fiscal�, sau alte acte 
administrative fiscale încheiate de acelea�i organe fiscale sau alte 
organe fiscale vizând aceea�i categorie de obliga�ii fiscale sau tipuri 
diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influen�eaz� reciproc, 
se va proceda la conexarea dosarelor, dac� prin aceasta se asigur� o 
mai bun� administrare �i valorificare a probelor în rezolvarea cauzei”, 
s-a procedat la conexarea celor dou� contesta�ii formulate de c�tre Biroul 
Notarului Public X din .... 
 
        I. Prin contesta�iile formulate, contestatorul sus�ine faptul 
c�, deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, sunt netemeinice �i 
nelegale, deoarece debitele la care sunt calculate accesoriile, au fost 
achitate la termenele legale  �i ca atare, nu pot genera accesorii.  
          De asemenea, contestatorul sus�ine faptul c�, de�i a fost emis� 
Decizia nr..../...2008 de c�tre Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului ... �i a fost comunicat� Administra�iei finan�elor publice a 
municipiului ..., aceasta s-a conformat doar pentru o lun�, ulterior 
continuând s� emit� soma�ii �i decizii pentru sumele care fac obiectul 
suspend�rii. 
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      II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice a municipiului ..., în temeiul art. 88 lit.c �i art.119 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au procedat la 
calcularea, prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, a 
major�rilor de întârziere datorate pentru debitele neachitate, consemnând 
faptul c�:                                                                            
        S-a procedat la generarea �i comunicarea deciziilor de calcul accesorii 
c�tre petent, pân� la data pronun��rii pe fond a instan�ei care a dispus 
suspendarea execut�rii silite pentru obliga�ii de plat� reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 
        Faptul c� instan�a a suspendat executarea titlurilor executorii, nu 
înseamn� c� a exonerat contribuabilul de plata debitelor constatate de 
organele fiscale sau c� respectivele debite nu ar fi corect determinate. 
        Cu adresa nr..../...2009, contribuabilul a fost în�tiin�at c�, deciziile de 
calcul accesorii, atât cele anterioare cât �i cele viitoare (generate �i 
comunicate de c�tre AFP ...) �i care provin din sumele suspendate 
provizoriu la executare silit� (cuprinse în Minuta Sentin�ei civile 
nr..../...2007), sunt suspendate de drept conform hot�rârii instan�ei. S-a 
men�ionat faptul c�, pe toat� durata existen�ei debitului, acesta genereaz� 
major�ri de întârziere, deoarece debitul nu este anulat ci este suspendat� 
executarea silit� a acestuia, pân� la o sentin�� definitiv� a instan�ei.  
     
          III. Având în vedere contesta�iile formulate �i motivele 
invocate de peti�ionar, prevederile actelor normative în vigoare, se 
re�ine c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... 
este investit� a se pronun�a dac� în mod corect �i legal, 
reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului ... au stabilit în sarcina petentei major�ri de 
întârziere prin decizii referitoare la obliga�iile de plat�  
accesorii  aferente obliga�iei fiscale. 
 
       A. Referitor la cap�tul de cerere din contesta�ia nr..../...2008, 
formulat� împotriva Deciziei nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii în sum� total� de ... lei, reprezentând accesorii aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor se poate investi cu solu�ionarea pe fond a 
cauzei, în condi�iile în care contesta�ia nu a fost formulat� în termenul 
legal de exercitare a c�ii administrative de atac. 
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        In fapt, Decizia nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii emis� de Administra�ia finan�elor publice a municipiului ..., a fost 
primit� de c�tre petent la data de 18.10.2008, fapt sus�inut de c�tre acesta 
prin contesta�ia formulat�, anexând o copie dup� plicul de coresponden��.  
    
        La data de 21.11.2008, contesta�ia a fost predat� cu scrisoare 
recomandat� la Oficiul Po�tal de c�tre notarul public X din ..., fiind 
înregistrat� la Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... sub 
nr..../...2008. 
 
          In drept, potrivit art.207 alin.1 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
  ART.207 „Termenul de depunere a contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.” 
 
            In spe��, la data depunerii contesta�iei sunt incidente prevederile 
din ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr.92 din 24 decembrie 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care la art.217, prevede: 
    “(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea 
unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda 
la analiza pe fond a cauzei.” 
 
             Potrivit ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr.519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
pct.3.11 se precizeaz�: 
„3.11. Dispozi�iile privind termenele din Codul de procedur� civil� se 
aplic� în mod corespunz�tor, astfel: 
    1. Termenul de depunere a contesta�iei se calculeaz� pe zile libere, 
cu excep�ia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în 
calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul.” 
 
           Astfel, potrivit art.68 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
prevede: 
       “Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i 
îndeplinirea obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, 
precum �i de alte dispozi�ii legale aplicabile în materie, dac� legea 
fiscal� nu dispune altfel, se calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de 
procedur� civil�”. 
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           Totodat�, în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de 
procedur� civil� : 
       “Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
         Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul nop�ii 
zilei urm�toare. 
         Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc în 
ziua anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare. 
         Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te 
într-o lun� care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea 
din urm� a lunii. 
         Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau 
când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfâr�itul primei 
zile de lucru urm�toare.” 
 
            Fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� termenul de 
depunere a contesta�iei are caracter imperativ �i începe s� curg� de la data 
comunic�rii actelor atacate, respectiv data de 18.10.2008. 
            Astfel, notarul public X din ... a predat la data de 21.11.2008 la 
Oficiul Po�tal cu scrisoare recomandat�, contesta�ia formulat�, fa�� de data 
de 18.11.2008 pân� la care avea posibilitatea legal� s� conteste Decizia 
nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii în sum� total� de ... 
lei, reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, înc�lcând 
astfel dispozi�iile imperative referitoare la termenul de depunere.  
 
              Conform ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE 
DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr.519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
pct.13.1 se precizeaz� : 
„13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca : 
    a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� 
peste termenul prev�zut de prezenta lege; ” 
 
            Având în vedere c� notarul public X din ... a înaintat contesta�ia cu 
dep��irea termenului legal, se va respinge ca nedepus� în termen 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr..../...2008 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii în sum� total� de ... lei, reprezentând 
accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.   
 
      B. Referitor la cap�tul de cerere din contesta�ia nr..../...2009, 
formulat� împotriva Deciziei nr..../...2008, respectiv nr..../...2008, 
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referitoare la obliga�iile de plat� accesorii în sum� total� de ... lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimonial personal, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului ... prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor se poate 
pronun�a pe fondul contesta�iei, în condi�iile în care contesta�ia nu 
este motivat� �i sus�inut� cu documente. 
 
        In fapt, pentru plata cu întârziere a impozitului pe veniturile din 
transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal în sum� de ... lei, 
organele fiscale au calculat major�ri de întârziere în sum� de ... lei, pentru 
perioada 25.11.2008 - 26.11.2008   
         
        IN DREPT, în spe�a sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) lit.c) �i 
lit.d) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
“(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�;” 
 
coroborat cu pct.12.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscala, 
republicat�, aprobate prin Ordinul nr.519/2005 emis de Pre�edintele ANAF, 
care stipulez�: “Contesta�ia poate fi respins� ca: 
        b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii;” 
         
         In baza celor re�inute �i având în vedere faptul ca notarul public X 
din ...  nu aduce argumente prin care s� combat� decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, care s� fie justificate cu documente �i motivate 
pe baz� de dispozi�ii legale din care s� rezulte o situa�ie contrar� fa�� de 
cea stabilit� de organele fiscale, contesta�ia se va respinge ca nemotivat� 
�i nesus�inut� cu documente. 
 
        C. Referitor la suma de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei 
pe valoarea ad�ugat�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele 
fiscale aveau dreptul s� emit� decizii de calcul accesorii, în condi�iile 
în care instan�a a admis cererea de suspendare a execut�rii silite a 
titlurilor executorii emise pentru taxa pe valoarea ad�ugat�, iar  
asupra na�terii obliga�iilor fiscale corelative, Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului ... s-a pronun�at prin Decizia nr..../...2008.    
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        A�a cum s-a re�inut prin Decizia nr..../...2008, Biroul Notarului 
Public X din ..., cu adresa nr..../...2007 înregistrat� la Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului ... sub nr..../...2007, aduce la cuno�tin�a 
Administra�iei faptul c�, începând cu data de 01 ianuarie 2007, s-a efectuat 
transferul de pe CNP ... pe CUI .... 
         
        Cu adresa nr..../...2007, Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
... comunic� Biroului Notarului Public X din ..., faptul c�, înregistreaz� 
obliga�ii neachitate la bugetul general consolidat de natura taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, accesorii aferente în sum� de ... lei �i 
care au fost transferate pe codul unic de înregistrare fiscal� de pe codul 
numeric personal. 
 
        Urmare celor re�inute mai sus, organul fiscal a procedat la 
calcularea prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, a 
major�rilor de întârziere datorate pentru debitele neachitate de natura taxei 
pe valoarea ad�ugate, ca urmare a faptului c�, prin plata obliga�iilor 
curente, s-a procedat la stingerea obliga�iilor la bugetul general 
consolidat, respectiv debitul cel mai vechi urmat de accesoriile aferente 
debitului neachitat. 
        La data de 31.07.2007, Administra�ia a început executarea silit� prin 
emiterea: 

- Titlului executoriu nr.... – pentru suma de ... lei reprezentând tax� 
pe valoarea d�ugat�. 

- Titlului executoriu nr.... – pentru suma de ... lei reprezentând 
accesorii aferente taxei pe valoarea d�ugat�. 

          
         Prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, la CAP.2 Stingerea crean�elor fiscale prin 
plat�, compensare �i restituire, stipuleaz�: 
     Art.115 “Ordinea stingerii datoriilor 
       (2) În cadrul tipului de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� sum� 
reprezentând crean�� fiscal�, stabilit de contribuabil, stingerea se 
efectueaz�, de drept, în urm�toarea ordine: 
  b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu 
excep�ia cazului în care s-a început executarea silit�, când se aplic� 
prevederile art.169 în mod corespunz�tor;” 
     Art.169 “Sumele realizate din executare silit� 
    (1) Suma realizat� în cursul procedurii de executare silit� reprezint� 
totalitatea sumelor încasate dup� comunicarea soma�iei prin orice 
modalitate prev�zut� de prezentul cod. 
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    (2) Crean�ele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele 
realizate conform alin.(1), în ordinea vechimii, mai întâi crean�a 
principal� �i apoi accesoriile acesteia…” 
 
       Astfel, prin prisma prevederilor legale mai sus enun�ate �i a m�surilor 
întreprinse de organul fiscal, pl��ile efectuate în contul obliga�iilor fiscale 
curente, au stins obliga�iile fiscale aferente unei perioade anterioare, 
r�mânând astfel neachitate par�ial, obliga�iile curente, fapt ce a condus 
la generarea de accesorii pentru neachitarea la termenele legale.    
       
      Totodata, la data de 13.11.2007, contestatorul se adreseaz� instan�ei 
cu contesta�ie la executare, solicitând totodat� �i suspendarea execut�rii 
silite, iar prin Minuta Incheierii Civile nr..../...2007 pronun�at� la data de 15 
noiembrie 2007, Judec�toria ... “dispune suspendarea provizorie a 
execut�rii silite început� de creditoarea Administra�ia finan�elor publice 
...…, pentru titlurile executorii …/2007, .../2007 �i .../2007…” 
        Cu adresa nr..../...2007, înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice 
a municipiului ..., Biroul Notarului Public X, comunic� o copie dup� 
Minuta Incheierii Civile nr..../...2007 emis� de Judec�toria .... 
     
           In drept, în spe�a sunt incidente prevederile art.119 alin.1 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�: 
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de de 
întârziere.” 
 
         �i ale art.14 alin.4 �i alin.7 din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, potrivit c�ruia: 
“(4) Hot�rârea prin care se pronun�� suspendarea este executorie de 
drept… 
    (7) Suspendarea execut�rii actului administrativ are ca efect 
încetarea oric�rei forme de executare, pân� la expirarea duratei 
suspend�rii…”. 
 
         Din interpretarea textelor legale mai sus invocate, rezult� c� 
accesoriile se datoreaz� pentru neachitarea la termen a obliga�iilor fiscale, 
iar efectul suspend�rii execut�rii titlurilor executorii const� în aceea c�, 
autoritatea fiscal� nu este în drept s� solicite plata major�rilor de întârziere 
pe perioada cât plata debitului principal �i a accesoriilor pe care le 
genereaz� sunt suspendate. 
         In cazul în spe��, se re�ine c�, major�rile de întârziere au ca baz� 
crean�a fiscal� r�mas� neachitat� de natura taxei pe valoarea ad�ugat� în 
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sum� de ... lei, care a fost transferat� de pe codul numeric personal pe 
codul unic de înregistrare fiscal� �i pentru care s-a emis titlul executoriu 
suspendat prin Minuta Incheierii Civile nr..../...2007 pronun�at� la data de 15 
noiembrie 2007 de c�tre Judec�toria .... 
         De asemenea, se re�ine c�, efectul execut�rii unui act administrativ îl 
constituie recuperarea debitelor stabilite prin acesta. 
         Or, în condi�iile suspend�rii execut�rii titlurilor executorii, prin 
hot�rârea judec�toreasc� r�mas� definitiv� �i irevocabil�, emiterea de 
decizii de calcul accesorii având ca baz� debitele suspendate la executare 
este eronat�, în condi�iile în care acestea nu pot fi încasate pe perioada cât 
d�inuie efectul suspend�rii. 
         Crean�a fiscal� r�mas� neachitat� de natura taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ... lei �i care a fost transferat� de pe codul numeric 
personal pe codul unic de înregistrare fiscal�, poate genera obliga�ii 
fiscale corelative, numai dup� încetarea suspend�rii execut�rii actului 
administrativ care le-a generat. 
          Astfel, petentul datoreaz� major�ri de întârziere pentru neachitarea la 
termen a obliga�iilor fiscale, dar accesoriile urmeaz� s� fie stabilite prin 
decizii de calcul accesorii comunicate contribuabilului, numai dup� 
încetarea suspend�rii execut�rii actului administrativ care le-a generat 
         Faptul c� instan�a a suspendat executarea titlurilor executorii, nu 
înseamn� c� a exonerat Biroul Notarial de plata debitelor constatate de 
organele fiscale sau c� respectivele debite nu ar fi corect determinate, ci a 
dispus c� în baza suspend�rii pronun�ate nu se poate începe executarea, 
pân� la pronun�area instan�ei pe fond, �i pe cale de consecin��, emiterea 
de decizii de calcul accesorii în aceast� etap�, are acela�i rezultat �i 
anume, nu pot fi executate. 
          Sus�inerea Administra�iei potrivit c�reia, deciziile de calcul pentru 
accesoriile care provin din sumele suspendate provizoriu la executare silit� 
(cuprinse în Minuta Sentin�ei civile nr..../...2007), sunt suspendate de drept, 
conform hot�rârii instan�ei, nu are nicio relevan��, în condi�iile în care se 
procedeaz� în continuare la generarea �i comunicarea deciziilor de calcul 
accesorii.  
         Prin generarea �i comunicarea DECIZIEI referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, aceasta produce atât efecte 
procedurale, respectiv formularea contesta�iei împotriva actului, cât �i 
efecte fiscale, respectiv aceasta constituie titlu de crean�� �i în�tiin�are de 
plat�, iar “colectarea crean�elor fiscale se face în temeiul unui titlu de 
crean�� sau al unui titlu executoriu”.  
   
           Având în vedere documentele anexate la dosarul cauzei, actele 
normative incidente cauzei �i cele re�inute în analiz�, se vor anula deciziile 
de calcul accesorii pentru suma de ... lei reprezentând accesorii aferente 
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TVA, organele fiscale, în func�ie de solu�ia pe care urmeaz� s� o pronun�e 
instan�a de fond, s� emit� o decizie de calcul accesorii dup� încetarea 
efectului suspensiv.     
         
           Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor Ordonan�ei 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
coroborate cu prevederile art.14 alin.4 �i alin.7 din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, se  
 
                                               DECIDE: 
 
     1. Anularea Deciziei nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii în sum� de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, Decizia nr..../...2008, respectiv nr..../...2008 referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii în sum� de ... lei reprezentând accesorii 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� �i Decizia nr..../...2009, respectiv 
nr..../...2009 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii în sum� de ... lei 
reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, urmând ca 
organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice a municipiului ... 
s� emit� decizii de calcul accesorii la încetarea efectului suspensiv la plata 
debitelor care le-au generat. 
       2. Respingerea ca nemotivat� �i nesus�inut� cu documente a 
contesta�iei nr..../...2009, pentru cap�tul de cerere formulat împotriva 
Deciziei nr..../...2008, respectiv nr..../...2008, referitor la obliga�iile de plat� 
accesorii în sum� de ... lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din 
patrimonial personal.         
       3. Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei formulat� 
împotriva Deciziei nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii în 
sum� total� de ... lei, reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�.  
 
               Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ... în termen de 6 luni de 
la comunicare. 
 
 
 


