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                  D E C I Z I A  Nr.57 
                             din 10 aprilie 2012 
 
 
 
 Privind solutionarea contestatiei formulata de SC x SRL cu  sediul  în localitatea 
x, str.xnr.x, judetul Salaj, înregistrata  la D.G.F.P. Salaj sub nr. xdin 21.10.2010. 
 Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Salaj a fost înstiintata de catre 
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr.x din 
21.10.2010 cu privire la contestatia formulata de catre SC x SRL. 
 Obiectul contestatiei îl reprezinta Decizia de restituire a sumelor de la bugetul de 
stat  nr.xdin x si Nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr.x din 13.09.2010, 
documente  emise de AFP pentru Contribuabili Mijlocii. 
 Contestatia a fost înregistrata la Administratia Finantelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii.  sub x din 20.10.2010 fiind semnata de catre reprezentantul 
acesteia avocat x conform imputernicirii avocatiale nr.x din 15.10.2010 existenta la 
dosar. 
 Constatand ca în speta sunt respectate prevederile art. 205, 206, 207 si 209 
alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare D.G.F.P. Salaj este investita sa 
solutioneze contestatia formulata. 
 I. SC x SRL cu sediul în localitatea x strada x nr.x, judetul Salaj formuleaza 
contestatie împotriva Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul de stat  nr.x din 
13.09.2010 si a Notei privind compensarea obligatiilor fiscale nr.x din 13.09.2010 emise 
de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, solicitând restituirea 
sumei de x lei precum si dobanda legala la suma de x lei incepand cu data de 
13.09.2010 si pana la restituirea efectiva. 
 In sustinerea contestatiei, societatea arata ca prin Sentinta Civila nr.x a 
Tribunalului Salaj, DGFP Salaj a fost obligata la restituirea catre SC x SRL a sumei de 
29.228 lei cu dobanda legala aferenta, calculata de la data achitarii taxei pana la 
restituirea efectiva. Urmare recursului declarat de către DGFP Curtea de Apel Cluj, prin 
Decizia civila nr.1x.2010, a mentinut in totalitate sentinta atacata si a obligat DGFP Salaj 
la plata sumei de x lei reprezentand cheltuieli de judecata. Societatea, cu cererea 
inregistrata sub nr.x.2010 a solicitat AFP pentru Contribuabili Mijlocii sa puna in 
executare cele doua hotarari si sa restituie sumele datorate. 
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  AFP pentru Contribuabili Mijlocii a procedat la operarea compensarii intre 
sumele datorate de societate bugetului de stat ,respectiv TVA de plata si suma datorata 
de catre stat societatii respectiv restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 
 Prin Sentinta Civilă nr.x.2009, Curtea de Apel Cluj a dispus suspendarea 
executarii actelor administrative contestate, respectiv a raportului de inspectie fiscala 
nr.2764/31.07.2009, a deciziei de impunere nr.x.2009 si a deciziei nr.x.2009 pana la 
pronuntarea instantei de fond. 
 Contestatara arata ca prin compensarea nr.x.2010, nu s-a respectat sentinta 
Curtii de Apel Cluj nr.x2009 care nu vorbeste despre suspendarea executarii silite a 
actelor administrative contestate ci vorbeste despre suspendarea executarii actelor 
administrative fiscale.Curtea de Apel Cluj  nu a suspendat executarea silita a Deciziei de 
impunere nr.x, ci a suspendat executarea Deciziei de impunere nr.x.  

SC x SRL  mentioneaza ca nu se putea opera compensarea intre o suma 
datorata de stat, creanta lichida, certa si exigibila cu sume care nu sunt in prezent nici 
certe, nici exigibile. Pentru motivele aratate, contestatara solicita restituirea sumei de x 
lei precum si dobanda legala la suma de x lei incepand cu daqta de 13.09.2010 si pana 
la restituirea efectiva. 
 II.Din Decizia nr.x din data de 13.09.2010 de restituire a sumelor de la bugetul de 
stat emisa de AFP pentru Contribuabili Mijlocii se retin urmatoarele: 
 In baza Sentintei Civile nr.x.2010, a Deciziei Civile nr.x.2010 si a cererii de 
restituire nr.x.2010 s-a stabilit cuantumul sumei de restituit astfel: 
 - suma solicitata la restituire x lei, din care x lei reprezentă taxă pe poluare, x lei 
dobanzi cuvenite si x lei cheltuieli de judecata; 
 - suma compensata, in conformitate cu prevederile art.116 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata x lei; 
 -suma aprobata pentru restituire: 0 lei. 
 Din nota privind  compensarea obligatiilor fiscale se retin urmatoarele: 
 Potrivit prevederilor art.116 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, AFP pentru Contribuabili 
Mijlocii a procedat la compensarea obligatiilor fiscale scadente si neachitate de catre 
debitoarea SC x SRL astfel: 
 1.Venituri din care se compenseaza alte  obligatii fiscale: 
Denumirea 
venitului din care 
se compenseaza 
 

Contul venitului Documentul din care rezulta 
ca suma a fost platita 

Suma 

Disponibil din taxe 
pe poluare pentru 
autovehicule 

x x x 

 2.Obligatii fiscale care se sting prin compensare: 
Denumirea obligatiei 
stinse prin 
compensare 

Contul venitului Numarul de evidenta 
a platii**) 

Documentul prin care s-a 
stabilit sau individualizat 
suma de plata 

TVA x  DEC. DE IMPUNERE x 
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 III. Având în vedere sustinerile contestatarei, constatarile organelor fiscale, 
documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative invocate de către 
contestatara si de catre organele fiscale se retin urmatoarele: 
 Referitor la Decizia de restituire a sumelor de la bugetul de stat nr.x din 
13.09.2010 se retine:  
 In fapt, in baza Sentintei Civile nr.x din 22.01.2010, a Deciziei Civile nr.x din 
02.07.2010 si a cererii de restituire nr.x din 03.09.2010 SC x SRL a solicitat restituirea 
sumei de x lei reprezentand taxa de poluare in suma de x lei,  dobanda legala calculata 
de la data achitarii taxei pana la data restituirii in suma de x lei si cheltuieli de judecata 
in suma de x lei. 
 Urmare acestei solicitari AFP pentru Contribuabili Mijlocii a emis Decizia nr.xdin 
03.09.2010 de restituire a sumelor de la bugetul de stat potrivit căreia în baza Sentintei 
Civile nr.x.2010, a Deciziei Civile nr.x.2010 si a cererii de restituire nr.x.2010, cuantumul 
sumei de restituit s-a stabilit astfel: 
 -suma solicitata la restituire:x lei, din care x lei reprezentă taxa pe poluare, x lei 
dobanzi cuvenite, xlei cheltuieli de judecata; 
 -suma compensata, in conformitate cu prevederile art.116 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata:x lei; 
 -suma aprobata pentru restituire: 0 lei.  
 SC x SRL cu sediul în localitatea x strada x nrx judetul Salaj formuleaza 
contestatie împotriva Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul de stat  nr.xdin 
13.09.2010 si a Notei privind compensarea obligatiilor fiscale nr.x din 13.09.2010 emise 
de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, solicitând restituirea 
sumei de x lei precum si dobanda legala la suma de x lei incepand cu data de 
13.09.2010 si pana la restituirea efectiva. 
 In sustinerea contestatiei, societatea arata ca prin Sentinta Civila nr.x.2010 a 
Tribunalului Salaj, DGFP Salaj a fost obligata la restituirea catre SC x SRL a sumei de x 
lei cu dobanda legala aferenta, calculata de la data achitarii taxei pana la restituirea 
efectivă a acesteia. Urmare recursului declarat de către DGFP Curtea de Apel Cluj, prin 
Decizia Civila nr.x.2010, a mentinut in totalitate sentinta atacata si a obligat DGFP Salaj 
la plata sumei de x lei reprezentand cheltuieli de judecata.  

Societatea, cu cererea inregistrata sub nr.x.2010 a solicitat AFP pentru 
Contribuabili Mijlocii sa puna in executare cele doua hotarari si sa restituie sumele 
datorate. AFP pentru Contribuabili Mijlocii a procedat la operarea compensarii intre 
sumele datorate de societate bugetului de stat, respectiv TVA de plata si suma datorata 
de catre stat societatii respectiv restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 
 Contestatara arata ca prin compensarea nrx2010, nu s-a respectat sentinta Curtii 
de Apel Cluj nr.x.2009 care nu vorbeste despre suspendarea executarii silite a actelor 
administrative contestate ci vorbeste despre suspendarea executarii actelor 
administrative fiscale. Curtea de Apel Cluj  nu a suspendat executarea silita a Deciziei 
de impunere nr.x, ci a suspendat executarea Deciziei de impunere nr.x.  

SC x SRL  mentioneaza ca nu se putea opera compensarea intre o suma 
datorata de stat, creanta lichida, certa si exigibila cu sume care nu sunt in prezent nici 
certe, nici exigibile. Pentru motivele aratate, contestatara solicita restituirea sumei de x 
lei precum si dobanda legala la suma de xx lei incepand cu data de 13.09.2010 si pana 
la restituirea efectiva. 
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In drept art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare stipulează: “Crean ţele 
fiscale se sting  prin încasare, compensare , executare silit ă, scutire, anulare, 
prescrip ţie şi prin alte modalit ăţi prev ăzute de lege.”  

La art . 116  al aceluiasi act normativ se preved următoarele: 
“(1)  Prin compensare se sting crean ţele administrate de Ministerul 

Finan ţelor Publice cu crean ţele debitorului reprezentând sume de rambursat sau 
de restituit de la buget, pân ă la concuren ţa celei mai mici sume, când ambele p ărţi 
dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, dac ă legea 
nu prevede altfel. 

(…) 
(3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului 

sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dup ă caz. 
Dispozi ţiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod 
corespunz ător. 

(…).” 
Potrivit art. 117 “Restituiri de sume” alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare “Dac ă debitorul înregistreaz ă obliga ţii fiscale restante, sumele prev ăzute 
la alin. (1) şi (2) se vor restitui numai dup ă efectuarea compens ării potrivit 
prezentului cod.”  

Din documentele existente la dosarul cauzei s-a retinut faptul că AFPCM în baza 
cererii de restituire nr.x din 03.09.2010 si a art. 116 din Ordonanta Guvernului 92/2003 
privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare 
a procedat la compensarea din oficiu a obligatiilor fiscale scadente si neachitate 
reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu, creanţele debitorului reprezentând sume 
de restituit de la buget respectiv taxa de poluare, dobanda legala si cheltuieli de 
judecata în sumă totală de x lei. 

Din fisa analitică pe plătior a SC x SRL s-a retinut faptul că la data de 13.09.2010 
data intocmirii notei nr. x privind compensarea obligatiilor fiscale aceasta înregistra 
obligatii fiscale neachitate în sumă totală de x lei reprezentând debite si majorări de 
întârziere. 

Referitor la compensarea efectuată din referatul cu propuneri de solutionare a 
contestatiei s-a retinut faptul că prin adresa nr. x din data de 07.09.2010 AFPCM a 
solicitat biroului juridic din cadrul DGFP Sălaj punctul de vedere privind legalitatea 
efectuării compensării în această cauză avându-se în vedere si Sentinta Civilă nr. x009 
a Curtii de Apel Cluj. 

Urmare acestei solicitări Biroul juridic, prin adresa xdin data de 08.09.2010 a 
comunicat faptul că, efectuarea operatiunii de compensare este legală deoarece 
aceasta este doar o măsură de stingere a obligatiilor bugetare si nu o măsură de 
executare silită. 

Prin urmare având în vedere prevederile legale enuntate precum si 
considerentele arătate urmează să se respingă ca neîntemeiată contestatia pentru acest 
capăt de cerere. 
 Referitor la contestatia formulata împotriva Notei  privind compensarea 
obligatiilor fiscale  
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In fapt prin Nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr. x din data 
de13.09.2010 Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii ulterioare a 
procedat în temeiul prevederilor art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare la 
compensarea din oficiu a obligatiilor fiscale scadente si neachitate reprezentând taxa pe 
valoarea adăugată cu, creanţele debitorului reprezentând sume de restituit de la buget 
respectiv taxa de poluare, dobanda legala si cheltuieli de judecata în sumă totală de x 
lei. 
 In drept potrivit prevederilor art. 206 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “Obiectul contestatiei îl 
constituie numai sumele si masurile stabilite si în scrise de organul fiscal în titlul 
de creanta sau în actul administrativ fiscal atacat , cu exceptia contestatiei 
impotriva refuzului nejustificat de emitere a actul ui administrativ fiscal . 
 si ale art. 209 alin 2 din acelasi act normative “Contestatiile formulate 
împotriva altor acte administrative fiscale se solu tioneaza de catre organele 
fiscale emitente. 
 Coroborate cu prevederile Ordinului nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată (în vigoare la data formulării 
contestatiei): 
 “5. Instructiuni pentru aplicarea art. 178 (art. 209 ) - Organul competent 
 5.1. Actele administrative fiscale care intra în competenta de solutionare a 
organelor specializate prevazute la art 178 alin. (1) (art. 209 alin. (1) din Codul de 
procedura fiscala, republicata, sunt cele prevazute expres si limitativ de lege. 
 5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi : dispozitia de masuri, decizia privind 
stabilirea raspunderii reglementata de art. 28 din Codul de procedura fiscala, 
republicata, notele de compensare , instiintari de plata, procesul-verbal privind calculul 
dobânzilor cuvenite contribuabilului etc.” 
 Având în vedere prevederile legale citate precum si faptul ca prin nota de 
compensare  nu s-au stabilit impozite, taxe si accesorii ale acestora precum si masura 
de diminuare a pierderii fiscale, D.G.F.P. Salaj nu are competenta materială privind 
solutionarea acestui capat de cerere urmând ca, contestatia referitoare la Nota privind 
compensarea obligatiilor fiscale  nr. 4066 din13.09.2010 sa fie solutionata de catre 
organul fiscal emitent respectiv AFP pentru Contribuabili Mijlocii. 
 Pentru considerentele aratate, în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare  
si al Ordinului nr. 519/ 2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată se 
 
               D E C I D E: 
 
 1. Respinge ca neîntemeiată contestatia formulată de catre SC x  SRL împotriva 
Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul de stat  nr. x din data de 13.09.2010. 
 2. Declina competenta de solutionare a contestatiei referitoare la Nota privind 
compensarea obligatiilor fiscale nr.x din data de13.09.2010 organului emitent respectiv 
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii. 
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 3. Prezenta decizie poate fi contestată, conform legii, la Tribunalul Salaj în 
termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 
 
 
                 DIRECTOR EXECUTIV 
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