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          D E C I Z I A NR.36 
                din 15 martie 2012 
 
 
 

Privind solutionarea contstatiei formulatã de cãtre S.C. x S.R.L. cu sediul social în 
localitatea x, strada x nr. x, bl. x, ap.2 judetul Sãlaj, înregistratã la D.G.F.P. Sãlaj sub 
nr.x din x.2011. 
 Directia Generalã a Finantelor Publice Sãlaj a fost înstiintatã de cãtre 
Administratia Finantelor Publice a orasului Simleu Silvaniei prin adresa nr. x din x.2011 
cu privire la contestatia formulatã de cãtre S.C. x S.R.L. împotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de calcul accesorii nr. x.2011 si a Notei privind compensarea impozitelor, 
taxelor contributiilor nr. x.2011. 
 Urmare analizei modului de îndeplinire a conditiilor de procedurã prevãzute de 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicată, cu 
modificãrile si completãrile ulterioare, la data formulãrii contestatiei, s-au constatat 
urmãtoarele: 
 Contestatia este formulatã la data de x.2011 depăsind termenul legal de de 
depunere al contestatiei de 30 de zile prevãzut de Ordonanta Guvernului 92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã,  republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
este semnatã cãtre administratorul societãtii si se îndreaptã împotriva Deciziei 
referitoare la obligatiile de calcul accesorii nr. x.2011 si a Notei privind compensarea 
impozitelor, taxelor contributiilor nr. x.2011.  
 Obiectul contestatiei  îl reprezintă obligatii fiscale accesorii în sumă de x lei 
stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de calcul accesorii nr. x.2011. 
 Constatand ca în spetã sunt respectate prevederile art. 205, 206, si 209 alin.(1) 
lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, 
republicatã, D.G.F.P. Sãlaj este investitã sã se pronunte asupra cauzei. 
 I. S.C. x S.R.L. formuleazã contestatie împotriva actelor de compensare a unor 
obligatii fiscale comunicate prin adresa nr. x din x.2011 în spetă Decizia referitoare la 
obligatiile de calcul accesorii nr. x.2011 si Nota privind compensarea impozitelor, taxelor 
contributiilor nr. x.2011 pentru următoarele motive: 
 In fapt prin Decizia nr. x.2011 s-au calculat dobânzi si penalităti de întârziere în 
sumă de x lei aferente impozitului pe profit datorat de societate la bugetul de stat în 
sumă de x lei fără a lua în consideratie faptul că la acelasi termen de scadentă 
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societatea figurează cu creante fată de bugetul de stat, reprezentând TVA de recuprerat 
în sumă de x lei. 
 Potrivit prevederilor art. 116 alin. (1) din OG. 92/2003  „ prin compensare se sting 
creantele statului....” iar potrivit prevederilor art. 111 alin (4) din acelasi act normativ 
organul fiscal poate efectua compensare din oficiu. 
 Contribuabilul consideră că procedura legală si corectă presupune aplicarea în 
primul rând a compensării propriu-zise si numai asupra diferentelor să se aplice dobânzi 
si eventual penalităti. 
 Fată de cele de mai sus, având în vedere adresa societătii nr. x2010  înregistrată 
la AFP Simleu Silvaniei sub nr. x.2010 prin care a solicitat operarea în evidenta fiscală a 
stingerii obligatiilor prin compensare, adresa nr. x.2010 prin care a solicitat anularea 
codului de înregistrare în scopuri de TVA si Raportul de inspectie fiscală nrx din x.2011 
solicită anularea Deciziei nr. x din data de x5.2011 si a Notei de compensare nr. x din 
data de x.2011. 
 II. Din Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de AFP Simleu 
Silvaniei si înregistrata sub nr. x din data de x.2011 referitor la obiectul contestatiei se 
retin urmatoarele: 
 In temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul  de procedura fiscala, republicata pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, 
contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului general consolidat s-au calculat 
urmatoarele accesorii: 
 Natura Obligatiei Fiscale  Accesorii 
 Impozit pe profit         x lei  
 Totodată s-a retinut faptul că împotriva  deciziei  se poate formula contestatie în 
conformitate cu prevederile art. 205 si 207 din Ordonanta Guvernului 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în 
termen de 30 zile de la data comunicării acesteia. 
 Din Nota nr. x.2011 privind compensarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a 
altor obligatii de plată către bugetul de stat se retine faptul că în temeiul prevederilor art. 
116 din OG  nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare s-a aprobat compensarea sumei de x lei reprezentând TVA de 
recuperat cu impozit pe profit restant dobânzi si penalităti. 
 Compensarea sumei s-a făcut în baza cererii SC x SRL înregistrată la AFP 
Simleu Silvaniei   nr. x din data de x.2011. 
 Astfel  din TVA de recuperat stabilită prin decontul de tva nr. x.2011 s–a 
compensat suma de x lei reprezentând accesorii individualizate prin Decizia referitoare 
la obligatiile de plata accesorii nr. x din data de x.2011.   
 III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, avand în vedere 
sustinerile contestatarei precum si prevederile leg ale în materie au rezultat 
urmatoarele: 
 Referitor la contestatia  formulat ă împotriva Deciziei referitoare la obligatiile 
de calcul accesorii nr. x.2011   

Potrivit art. 207 din Ordonanta Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură 
fiscală republicată, cu modificările si completările ulterioare: 

“Termenul de depunere a contestaţiei  
(1) Contesta ţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic ării 

actului administrativ fiscal, sub sanc ţiunea dec ăderii ” prevedere completatã cu cele 
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ale pct. 3.10 din Instructiunile pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, aprobate prin Ordinul 2137/2011 al 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã unde se mentioneazã: 
 “3.10. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedu ra civila se aplica 
în mod corespunzator, astfel: 
 1. Termenul de depunere a contestatiei se calculea za pe zile libere, cu 
exceptia cazului în care prin lege se prevede  altfel, neintrând în calcul nici ziua când 
a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.”  
 Potrivit prevederilor legale citate contestatara avea posibilitatea sã depunã 
contestatia în termen de 30 zile de la data de 02.06.2011 data comunicãrii Deciziei 
referitoare la obligatiile de calcul accesorii nr. x.2011 respectiv în intervalul  03.06.2011-
x.2011 inclusiv.  
 Astfel contestatia împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de calcul accesorii nr. 
x.2011 a fost formulatã la data 06.07.2011 si înregistratã la Administratia Finantelor 
Publice sub nr. x din data de 06.07.2011 neintrând în calcul ziua când a început si nici 
ziua când s-a sfârsit termenul rezultând cã aceasta a fost depusã înafara termenului 
legal. 
 Pe cale de consecintã, prin nerespectarea procedurii legale de depunere a 
contestatiei societatea a decãzut din dreptul de a i se solutiona pe fond cauza, astfel cã, 
potrivit prevederilor art. 213 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare: 
 “ART. 213  
 Solutionarea contestatiei 
 (…) 
 (5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai  întâi asupra 
exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, i ar când se constata ca acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe  fond a cauzei . 
 Ordinul 2137/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã  
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, la pct. 9.4. prevede: 
 “ În solu ţionarea contesta ţiilor, excep ţiile de procedur ă pot fi urm ătoarele: 
excep ţia de nerespectare a termenului de depunere a conte staţiei, excepţia de 
necompetenţă a organului care a încheiat actul contestat, excepţia lipsei semnăturii sau 
a ştampilei de pe contestaţie.”. 
 Având în vedere cele arãtate, în temeiul actelor normative enuntate urmeazã sã 
se respingã contestatia formulatã împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de calcul 
accesorii nr. x.2011 pentru neîndeplinirea conditiilor procedurale. Referitor la 
contestatia  formulat ă împotriva Notei privind compensarea impozitelor, t axelor 
contributiilor nr. x.2011  

Cauza supusã solutionãrii este dacã Directia Generalã a Finantelor Publice a 
judetului Sãlaj se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei în conditiile în care 
aceasta a fost formulatã împotriva Notei privind compensarea impozitelor, taxelor, 
contributiilor si a altor obligatii de plată la bugetul de stat nr. x din data de 26.05.2011. 
 In drept  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, reglementează: 
 ART. 206 
 “(...) 
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 Forma si continutul contestatiei 
 (2) Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si masurile stabilite si 
înscrise de organul fiscal în titlul de creanta sau  în actul administrativ fiscal 
atacat, cu exceptia contestatiei impotriva refuzulu i nejustificat de emitere a actului 
administrativ fiscal . 
 ART. 209 
 Organul competent 

(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea 
situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a 
pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, se soluţionează de către: 

a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a 
căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile care au ca 
obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, precum şi 
măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane lei; 
 b) ...; 
 c) ...; 
 (2) Contestatiile formulate împotriva altor acte admini strative fiscale se 
solutioneaza de catre organele fiscale emitente.  
 (...)” 
 Conform Ordinului nr. 2137/20011 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata: 
 5.1. Actele administrative fiscale care intr ă în competen ţa de solu ţionare a 
organelor specializate prev ăzute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedur ă fiscal ă 
sunt cele prev ăzute expres şi limitativ de lege . 

5.3. Alte acte administrative fiscale pot fi : dispoziţia de măsuri, decizia privind 
stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, notele de 
compensare , înştiinţări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite 
contribuabilului, declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie etc. 
 Având în vedere prevederile legale citate precum si faptul ca prin Nota privind 
compensarea impozitelor, taxelor contributiilor nr. x.2011 nu s-au stabilit impozite, taxe 
si accesorii ale acestora, D.G.F.P. Salaj nu are competenta solutionarii acestui capat de 
cerere urmând ca, contestatia referitoare la aceasta sa fi solutionata de catre organele 
fiscale emitente respectiv Administratia Finantelor Publice a orasului Simleu Silvaniei.  
 Pentru considerentele arãtate, în temeiul Ordonantei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare 
se 
 
          D E C I D E: 
 
 
 1.Respinge ca nedepusă în termen contestatia formulatã de cãtre S.C. x 
S.R.L.împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de calcul accesorii nr. x.2011. 
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 2. Declina competenta de solutionare a contestatiei referitoare la Nota privind 
compensarea impozitelor, taxelor contributiilor nr. x.2011 organelor fiscale emitente 
respectiv Administratiei Finantelor Publice a orasului Simleu Silvaniei.  
 3.Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Sãlaj în termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 
 
 
 
 
  
            DIRECTOR EXECUTIV 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ex. 


