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DECIZIA NR……../…………..2011 
privind soluţionarea contestaţiei depusa de 
S.C. X S.R.L. loc. Satu Mare, jud. Satu Mare  

inregistrata la Direcţia Generala a Finanţelor Publice Satu Mare 
sub nr...../.....2011 

 
Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata de S.C. X 

S.R.L. loc. Satu Mare, jud. Satu Mare prin contestatia inregistrata la D.G.F.P. Satu Mare 
sub nr...../.....2011, formulata impotriva Notei de compensare nr...../.....2011, intocmita  
Administratia Finantelor Publice Satu Mare.  

S.C. X S.R.L. are sediul in localitatea Satu Mare, strada ....., nr....., jud. Satu 
Mare, cod unic de inregistrare RO ….. 
  
 I. S.C. X S.R.L. loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, prin contestatia inregistrata la 
D.G.F.P. Satu Mare sub nr...../.....2011, formulata solicita anularea partiala a Notei de 
compensare nr...../.....2011, intocmita de Administratia Finantelor Publice Satu Mare,  in 
ceea ce priveste operatiunea de stingere prin compensare a obligatiilor fiscale 
reprezentand dobanzi penalitati TVA in cuantum total de ..... lei. 
 De asemenea se solicita suspendarea executarii actului administrativ fiscal 
reprezentat prin Nota de compensare nr...../.....2011.  
 In sustinerea contestatiei, in privinta obligatiilor fiscale stinse prin compensare, 
reprezentand dobanzi si penalitati aferente TVA in cuantum de ..... lei, se precizeaza 
urmatoarele considerente: 

- la rubrica II Obligatii fiscale ce se sting prin compensare, de la pozitia 6 – 11 
actul contestat nu cuprinde in mod explicit care titluri executorii sunt vizate, 
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situatie in care suntem in imposibilitatea determinarii cu exactitate a realitatii 
celor consemnate in actul de compensare, respectiv daca datoram sau nu 
sumele compensate; 

- se mentioneaza ca petenta figureaza in prezent in evidentele fiscale cu obligatii 
fiscale neachitate, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA, 
evidentiate pe titluri executorii si decizii de impunere contestate, a caror 
executare insa a fost suspendata pe rolul instantelor judecatoresti, situatie in 
care efectuarea unei operatiuni de compensare este nelegala.  

   
II. 1) Prin Nota de compensare nr...../.....2011, emisa de Administratia Finantelor 

Publice Satu Mare, in temeiul art.116 din  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, s-au stins obligatii fiscale, reprezentand venituri din amenzi, in suma 
totala de ..... lei, dobanzi si penalitati aferente TVA in suma totala de ..... lei, 
individualizate prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale nr....../.....2009, preluata sub semnatura in data de ......2009. 

 
 II.2) Administratia Finantelor Publice Satu Mare, prin Referatul nr....../.....2011 cu 
propuneri de solutionare a contestatiei nr...../.....2011 formulata de catre S.C. X S.R.L. 
loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, se mentioneaza ca prin Incheierea din data de 
09.12.2009 – dosar nr…../……./2009 se dispune suspendarea masurilor de executare 
silita si nu suspendarea actului administrativ fiscal. 
 

III. Luand in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare pentru perioada verificata, invocate de contestatoare si de 
organele de inspectie fiscala, se retin urmatoarele:  
  
 Referitor la Nota de de compensare nr...../.....2011, emisa de Administratia 
Finantelor Publice Satu Mare 

Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca Directia Generala a 
FinantelorPublice a judetului Satu Mare prin Biroul Solutionare Contestatii se poate 
investi cu solutionarea contestatiei privind Nota  de compensare nr...../.....2011, emisa 
de Administratia Finantelor Publice Satu Mare. 

 
In fapt, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice Satu Mare au 

intocmit Nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr...../.....2011 prin  care s-au stins 
obligatii fiscale, reprezentand venituri din amenzi, in suma totala de ..... lei, dobanzi si 
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penalitati aferente TVA in suma totala de ..... lei 
In drept, potrivit prevederilor art.209 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 “(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; 
 (2) Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
soluţionează de către organele fiscale emitente.” 
 
 In acest sens Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul 
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.519/2005 (in vigoare la data 
dpunerii contestatiei)  prevad urmatoarele: 

“5. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 178 - Organul competent 
     5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenţa de soluţionare a 
organelor specializate prevăzute la art 178 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, 
republicat, sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege.[…] 
        5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispoziţia de măsuri, decizia privind 
stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, republicat, 
notele de compensare, înştiinţări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor 
cuvenite contribuabilului etc.” 
 
 Potrivit dispozitiilor legale citate, Directia Generala a Finantelor Publice a 
judetului Satu Mare prin Compartimentul Solutionare Contestatii, in calitate de organ 
specializat, nu se poate investi decat cu solutionarea contestatiilor formulate impotriva 
acelor acte administrative fiscale anume prevazute de lege, respectiv decizii de 
impunere, acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere si titlurilor de 
creanta privind datoria vamala. Prin urmare, contestatiile formulate impotriva 
oricaror alte acte administrative fiscale care nu fac parte din categoria actelor 
prevazute expres si limitativ de art.209 alin.(1) din Codul de procedura fiscala, nu 
intra in competenta de solutionare a organelor specializate prevazute de lege.  
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 Avand in vedere cele mai sus precizate contestatia formulata impotriva Notei de 
compensare a obligatiilor fiscale nr...../.....2011, nu intra sub incidenta prevederilor 
art.209 alin.(1) lit.a) din Codul de procedura fiscala, republicat, motiv pentru care Biroul 
Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului 
Satu Mare isi va declina competenta in favoarea Administratiei Finantelor Publice Satu 
Mare, in temeiul art.209 alin.(2) din Codul de procedura fiscala, republicat. 

  
Referitor la capatul de cerere prin care se solicita suspendarea executarii Notei 

de compensare nr...../.....2011, emisa de Administratia Finantelor Publice Satu Mare 
In fapt, prin cererea formulata S.C. X S.R.L. din localitatea Satu Mare, solicita 

supendarea executarii Notei de compensare nr...../.....2011, emisa de Administratia 
Finantelor Publice Satu Mare. 

In drept, sunt incidente prevederile art.215 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora: 
 “ART. 215 
    Suspendarea executării actului administrativ fiscal 
    (1) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea 
actului administrativ fiscal. 
    (2) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere 
suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate 
suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei 
contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de 
până la 2.000 lei.” 
 Potrivit art.14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: 
 “ART. 14 
    Suspendarea executării actului 
    (1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după 
sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii 
ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de 
fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în 
termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate. 
    (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu 
citarea părţilor.” 

Avand in vedere dispozitiile imperative ale legii, cererea societatii contestatoare 
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de suspendare a executarii Notei de compensare nr...../.....2011, emisa de Administratia 
Finantelor Publice Satu Mare, intra sub incidenta prevederilor Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, motiv pentru care Directia generala a finantelor publice a 
judetului Satu Mare nu se poate investi cu solutionarea contestatiei pentru acest capat 
de cerere, neavand competenta materiala, aceasta apartinand instantei judecatoresti.   

 
 
IV. Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.205 

art.207, art.209 alin.(1), art.213 si art.216 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicat, se 
 
 

DECIDE 
 
 

  a) Declinarea competentei de solutionare a capatului de cerere privind 
Nota de compensare nr...../.....2011 in favoarea Administratiei Finantelor Publice a 
municipiului Satu Mare. 

Transmiterea dosarului contestatiei A.F.P. Satu Mare, pentru competenta 
solutionare privind Nota de compensare nr. ..../.....2011. 

 
b) Constatarea necompetentei materiale in ceea ce priveste solicitarea de 

catre S.C. X S.R.L.  a suspendarii executarii Notei de compensare nr...../.....2011, 
emisa de Administratia Finantelor Publice Satu Mare, Directia generala a 
finantelor publice Satu Mare neputandu-se investi cu solutionarea acestui capat 
de cerere, aceasta fiind de competenta instantei judecatoresti. 

Transmiterea dosarului contestatiei Biroului Juridic, pentru a-l inainta 
instantei judecatoresti competente pentru capatul de cerere referitor la 
suspendarea executarii Notei de compensare nr. ..../.....2011. 

 
In conformitate cu prevederile art.218 din O.U.G. nr.92/2003, republicata si 

ale art.11 alin.(1) din Legea nr.554/2004, prezenta decizie poate fi atacata la 
instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit legii, 
respectiv Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
 

  DIRECTOR EXECUTIV                                 
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