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DECIZIA nr.976/2014 

privind soluŃionarea contestaŃiei formulate de 
S.C. ... S.R.L. cu sediul in Tg.Mures,  

... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ...  
înregistrată la D.G.R.F.P. Braşov sub nr.... /23.05.2014 

 
   

DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice Braşov a fost sesizată 
de către AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice Mureş – Serviciul EvidenŃă pe 
Plătitor Persoane Juridice, prin adresa nr.... /20.05.2014, înregistrată la D.G.R.F.P. 
Braşov sub nr.... /23.05.2014, asupra contestaŃiei depuse de S.C. ... S.R.L. cu sediul 
in Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ... , prin reprezentant legal Cabinetul 
Individual de Avocatură ... din Tg.Mureş, formulată împotriva Deciziei nr.... 
/11.04.2014 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, emisă de A.J.F.P. Mureş, 
comunicată petentei la data de 30.04.2014, potrivit confirmării de primire anexată în 
copie la dosarul cauzei.  

ContestaŃia, înregistrată la A.J.F.P. Mureş sub nr.... /15.05.2014, a fost 
depusă în termenul legal prevăzut la art.207 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.  

Suma contestată este de ...  lei, compusă din :  
- ... lei reprezentând dobânzi aferente impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor;  
- ... lei reprezentând penalităŃi de întârziere aferente impozitului pe 

veniturile microîntreprinderilor ; 
- ... lei reprezentând dobânzi aferente taxei pe valoarea adaugata ; 
- ... lei reprezentând penalităŃi de întârziere aferente taxei pe valoarea 

adaugata.  
Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art.205, 

art.206 si art.209 alin.(1) lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, DirecŃia 
Generală Regionala a FinanŃelor Publice Brasov, prin organele specializate, este 
legal învestita sa solutioneze cauza. 
   



 2 

A) În contestaŃia inregistrata la Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Mures sub nr.... /15.05.2014, respectiv la Directia Generala Regionala 
Finantelor Publice Brasov sub nr.... /23.05.2014 petenta solicita anularea Deciziei 
privind compensarea obligatiilor fiscale nr.... /09.04.2014 si a Deciziei referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii nr.... /11.04.2014, emise de A.J.F.P. Mureş – Serviciul 
EvidenŃă pe Plătitor Persoane Juridice, invocând următoarele: 

” (…) Decizia nr. ...  din 11.04.2014 a instituit obligativitea unor 
obligatii de plata cu urmatoarele titluri: impozit pe venitul microintreprinderilor - ... 
lei ; dobanzi si penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata - ... lei , 
in total deci ...  lei.  

Cu titlu de Anexa la aceasta decizie mai apar instituite obligatii fiscale 
pornind de la Declaratiile 100/23.07.2013 in cuantum de - ... si respectiv .... lei; 
precum si dobanzi si penalitati de intarziere aferente Deciziei nr. ... /06.03.2014 in 
cuantum de cate ... si respectiv ... lei.  

Cum toate aceste sume de bani, care insumate in total dau ... lei , apare 
destul de hilar cum s-a ajuns la compensarea in intregime a sumei de ... lei care face 
obiectul analizei primei decizii (...). 

(...) Decizia nr. ...  din 11.04.2014 face referire la denumirea unei 
obligatii fiscale impozitul pe profit pe prima pagina, iar pe verso-ul acesteia acest 
impozit poarta denumirea de impozit pe venitul micro.  

In consecinta trebuie verificat care este natura reala a acestei obligatii 
fiscale (...), de asemenea ar trebui vazut in ce masura documentu1 indicat ca fiind 
cel in baza caruia s-a calculat aceasta obligatie (nr....  din 24.02.2014 - act care nu 
ni s-a comunicat odata cu prezentele acte de executare silita fiscala ce fac obiectul 
prezentei contestatii si, dupa stiinta noastra nici dupa data emiterii lui aratata mai 
sus), astfel incat in opinia noastra nu poate fi determinata sursa obligatiei fiscale si, 
in consecinta nici legalitatea pretinsei compensarii operate (...)”.  
 

B) Fată de aspectele contestate se retine că, în temeiul art.88 lit.c) si 
art.119 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Decizia nr.... /11.04.2014 
referitoare la obligatiile de plată accesorii, Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Mures – Serviciul Evidentă pe Plătitor Persoane Juridice, a stabilit în sarcina 
S.C. ... S.R.L. cu sediul in Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ...  accesorii 
în sumă totală de ...  lei, compusă din: 

- ... lei reprezentand dobânzi pentru neplata la termen a impozitului 
pe veniturile microîntreprinderilor în suma de ... lei, individualizat prin DeclaraŃia 
100 nr. ... din data 23.07.2013; 

- ... lei reprezentand penalitati de intarziere pentru neplata la termen 
a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor  în suma de ... lei, individualizat 
prin DeclaraŃia 100 nr. ... din data 23.07.2013; 

- ... lei reprezentand dobânzi pentru neplata la termen a taxei pe 
valoarea adaugata în suma de ... lei, individualizata prin Decizia de impunere nr....  
din data 06.03.2014; 
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- ... lei reprezentand penalitati de intarziere pentru neplata la termen 
a taxei pe valoarea adaugata în suma de ... lei, individualizata prin Decizia de 
impunere nr....  din data 06.03.2014. 
 

C) Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi având în 
vedere motivaŃiile societăŃii contestatoare şi constatările organelor fiscale, în raport 
cu actele normative în vigoare, se reŃin următoarele: 

Prin Decizia nr.... /11.04.2014 referitoare la obligatiile de plată 
accesorii, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures – Serviciul Evidentă 
pe Plătitor Persoane Juridice, a stabilit în sarcina S.C. ... S.R.L. cu sediul in 
Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ... , obligatii  accesorii aferente 
impozitului pe veniturile microintreprinderilor in suma totala de ... lei , 
respectiv obligatii  accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata in suma totala 
de ... lei , care - conform Anexei la Decizia nr.... /11.04.2014 (care este parte 
integrantă din Decizia nr.... /11.04.2014 referitoare la obligatiile de plată accesorii) - 
sunt compuse din: 

- ... lei reprezentând dobânzi stabilite pentru perioada 31.03.2014 - 
11.04.2014, pentru neplata la termen a impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor în sumă de ... lei, individualizat prin Declaratia 100 depusă de 
contribuabil si înregistrată la A.F.P. Tg. Mures sub nr.... din data de 23.07.2013; 

- ... lei reprezentând penalitati de intarziere stabilite pentru perioada 
31.03.2014 - 11.04.2014, pentru neplata la termen a impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor în sumă de ... lei, individualizat prin Declaratia 100 depusă de 
contribuabil si înregistrată la A.F.P. Tg. Mures sub nr.... din data de 23.07.2013; 

- ... lei reprezentând dobânzi stabilite pentru perioada 31.03.2014 - 
11.04.2014, pentru neplata la termen a taxei pe valoarea adaugata în sumă de ... lei, 
individualizata prin decizia de impunere nr....  din 06.03.2014; 

- ... lei reprezentând penalitati de intarziere stabilite pentru perioada 
31.03.2014 - 11.04.2014, pentru neplata la termen a taxei pe valoarea adaugata în 
sumă de ... lei, individualizata prin decizia de impunere nr....  din 06.03.2014. 

  Prin contestatia formulată petenta solicită anularea Deciziei nr.... 
/11.04.2014 referitoare la obligatiile de plată accesorii, invocând faptul că, ”(…) 
Decizia nr. ...  din 11.04.2014 a instituit obligativitea unor obligatii de plata cu 
urmatoarele titluri: impozit pe venitul microintreprinderilor - ... lei ; dobanzi si 
penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata - ... lei , in total deci ...  
lei.  

Cu titlu de Anexa la aceasta decizie mai apar instituite obligatii fiscale 
pornind de la Declaratiile 100/23.07.2013 in cuantum de - ... si respectiv ... lei; 
precum si dobanzi si penalitati de intarziere aferente Deciziei nr. ... /06.03.2014 in 
cuantum de cate ... si respectiv ... lei”.  

Contestatara mentioneaza ca desi „… toate aceste sume de bani, care 
insumate in total dau ... lei ”, … s-a ajuns la compensarea in intregime a sumei de 
... lei care face obiectul analizei primei decizii (...)”. 
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Aceste argumentele ale petentei nu pot fi retinute in solutionarea 
favorabila a contestatiei, intrucat: 

- Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.... 
/11.04.2014, A.J.F.P. Mures a stabilit in sarcina SC ... SRL obligatii de plata 
accesorii pentru impozitul pe venitul microintreprinderilor si taxa pe valoarea 
adaugata in suma totala de ...  lei (... lei  + ... lei ), in cuprinsul deciziei facandu-se 
mentiunea ”Detaliile referitoare la modul de calcul a sumelor reprezentand 
accesorii aferente obligatiilor fiscale se afla in anexa” . 

- In „Anexa la Decizia nr....  din 11.04.2014” (care este parte integrantă 
din Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....  din 11.04.2014) sunt 
mentionate atât debitele neachitate la termen cât si documentele prin care s-au 
individualizat sumele de plată (... lei reprezintă impozit pe venitul 
microintreprinderilor  individualizat prin Declaratia 100 depusă de contribuabil si 
înregistrată la A.F.P. Tg. Mures sub nr.... din 23.07.2013, ... lei reprezintă taxa pe 
valoarea adaugata individualizata prin Decizia de impunere nr....  din 06.03.2014). 

Prin urmare, rezulta ca Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr.... /11.04.2014 si „Anexa la Decizia nr....  din 11.04.2014” nu sunt doua 
titluri de creanta distincte, cum eronat sugereaza petenta , neimpunandu-se 
”insumarea” obligatiilor accesorii prevazute in acestea, retinandu-se si precizarile 
organelor fiscale din Referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei nr.... 
/20.05.2014, potrivit carora: 

”Accesoriile in suma totala de ...  lei care au fost stabilite prin Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.... /11.04.2014, contestata pe aceasta 
cale au fost determinate de neachitarea la termenele legale a obligatiilor fiscale 
inscrise in declaratia 100 cu nr. de inregistrare ... /25.07.2013 depusa de catre 
contribuabil si in Decizia de impunere cu nr.... /06.03.2014, emisa de A.J.F.P. Mures 
– Activitatea de inspectie fiscala”.  

 
I. Referitor la suma totala de ... lei  reprezentand: 
- ... lei - dobanzi aferente impozitului pe veniturile 

microintreprinderilor, 
- ... lei - penalitati de intarziere aferente impozitului pe veniturile 

microintreprinderilor, 
D.G.R.F.P. Braşov, prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, este 

învestită să se pronunŃe dacă societatea datorează obligaŃiile de plată accesorii 
stabilite prin Decizia nr.... /11.04.2014 referitoare la obligaŃiile de plată 
accesorii, emisă de AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice Mureş, în 
condiŃiile în care acestea sunt aferente impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor declarat de petentă şi neachitat la termen.  

În fapt , prin Decizia nr.... /11.04.2014 referitoare la obligatiile de plată 
accesorii, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures – Serviciul Evidentă 
pe Plătitor Persoane Juridice, a stabilit în sarcina S.C. ... S.R.L. cu sediul in 
Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ... , obligatii  accesorii in suma totala de 
... lei  aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor , declarat de 
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societate şi neachitat la termenele legale de plată, aşa cum de altfel rezultă din anexa 
la Decizia nr.... /11.04.2014.  

În contestaŃie petenta solicita ” (…) se impune sa reverificati toate 
aceste aspecte pentru a corija erorile intervenite”. 

În drept , la art.88 “Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere” din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, se stipulează: 

“Sunt asimilate deciziilor de impunere si următoarele acte 
administrative fiscale: [...] 

c) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii;[...]” . 
Titlul VIII “Colectarea creantelor fiscale” cap.3 “Dobânzi si penalităti 

de întârziere” art.119 “Dispozitii generale privind dobânzi si penalităti de întârziere” 
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, precizează: 

"(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de către debitor a 
obligatiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi si penalităti de 
întârziere. 

[...] 
(4) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se stabilesc prin decizii 

întocmite în condiŃiile aprobate prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale 
de Administrare Fiscală, cu excepŃia situaŃiei prevăzute la art. 142 alin. (6)". 

Totodată, la art.120 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 
“Dobânzi” din actul normativ mai sus mentionat, se prevede: 

”(1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat 
titularului crean Ńei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaŃiilor 
de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv”, 

iar la art.120^1 din acelasi act normativ se stipuleaza: 
”(1) PenalităŃile de întârziere reprezintă sancŃiunea pentru 

neîndeplinirea obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi 
până la data stingerii sumei datorate inclusiv. DispoziŃiile art. 120 alin. (2) - (6) 
sunt aplicabile în mod corespunzător.  

(2) Nivelul penalităŃii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi 
de întârziere. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătur ă obligaŃia de plată a 
dobânzilor”. 

Referitor la termenul de plată a impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor, art.112^9 alin.(1) si (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevede: 

“(1) Calculul şi plata impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a 
lunii urm ătoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 
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 (2) Microîntreprinderile au obligaŃia de a depune, până la termenul de 
plată a impozitului, declaraŃia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. [...]”. 

Din analiza Anexei la Decizia nr.... /11.04.2014 (care este parte 
integrantă din Decizia nr.... /11.04.2014 referitoare la obligatiile de plată accesorii 
contestate), rezultă ca accesoriile in suma de ... lei  stabilite în sarcina S.C. ... S.R.L. 
pentru perioada 31.03.2014 - 11.04.2014, au fost calculate pentru neplata la termen a 
impozitului pe veniturile microintreprinderilor în sumă de ... lei, declarat de unitate 
prin Declaratia 100 depusă de contribuabil si înregistrată la A.F.P. Tg. Mures sub 
nr.... din data de 23.07.2013, acestea fiind determinate astfel:  
- ... lei dobânzi = ... lei x 0,03% x 11 zile (31.03.2014 – 11.04.2014) 
- ... lei penalitati de intarziere = ... lei x 0,02% x 11 zile (31.03.2014 – 11.04.2014) 

 Totodată se retine că, potrivit fisei analitice a S.C. ... S.R.L., anexata de 
organele fiscale la dosarul cauzei, obligatia fiscala principala – Impozit pe venitul 
microintreprinderilor - pentru care au fost calculate dobanzile si penalitatile de 
intarziere contestate, reprezinta obligatie de plata inscrisa de petenta in declaratia 
depusa la organul fiscal (Declaratia 100 depusă de contribuabil si înregistrată la 
A.F.P. Tg. Mures sub nr.... din 23.07.2013) si nu a fost achitata in perioada pentru 
care accesoriile au fost calculate (31.03.2014 – 11.04.2014). 

Conform art.85 " Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor 
sume datorate bugetului general consolidat" alin.(1) din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, ”(1) Impozitele, taxele, contribuŃiile şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. 
(4); 

b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri”, 
iar art. 82 alin.(2) si art. 86 alin.(4) din acelasi act normativ stipulează următoarele: 

”ART. 82 Forma şi conŃinutul declaraŃiei fiscale 
[…] 
(2) În declaraŃia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul 

obligaŃiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege. 
ART. 86 Decizia de impunere 
[...] 
(4) DeclaraŃia fiscală întocmită potrivit art. 82 alin. (2) este 

asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, şi 
produce efectele juridice ale înştiin Ńării de plată de la data depunerii acesteia". 

Având în vedere prevederile legale anterior citate, coroborate cu 
prevederile art.110 ”Colectarea creanŃelor fiscale” alin.(2) si (3) din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, potrivit carora: 

”(2) Colectarea creanŃelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanŃă sau 
al unui titlu executoriu, după caz. 

(3) Titlul de creanŃă este actul prin care se stabileşte şi se 
individualizează creanŃa fiscală, întocmit de organele competente sau de 
persoanele îndreptăŃite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
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a) decizia de impunere; 
b) declaraŃia fiscală; 
c) decizia referitoare la obligaŃii de plată accesorii; […]”  

  si cu dispozitiile pct.107.1 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004, conform carora:  

”Titlul de creanŃă este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se 
individualizează obligaŃia de plată privind creanŃele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndreptăŃite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
    a) decizia de impunere emisă de organele competente, potrivit legii; 
    b) declaraŃia fiscală, angajamentul de plată sau documentul întocmit de plătitor 
prin care acesta declară obligaŃiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de 
către plătitor, potrivit legii; 
    c) decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată, pentru 
creanŃele fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere, stabilite 
de organele competente; […]”,  

se retine ca Declaratia 100 depusă de contribuabil si înregistrată la 
A.F.P. Tg. Mures sub nr.... din data de 23.07.2013 este asimilata cu o decizie de 
impunere si reprezintă titlu de creantă, în fapt, prin aceasta fiind stabilit si 
individualizat obligatia de plată privind impozitul pe venitul microintreprinderilor în 
sumă de ... lei, producând efectele juridice ale înstiintării de plată de la data 
depunerii acesteia, iar pentru neplata la termen a debitului sunt datorate dobânzi si 
penalităti de întârziere în conformitate cu prevederile art.119, art.120 si art.120^1 
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Având în vedere considerentele prezentate, prevederile legale anterior 
citate, precum si documentele existente la dosarul cauzei, urmeaza a fi respinsă ca 
neintemeiata contestaŃia formulată de S.C. ... S.R.L. cu sediul in Tg.Mures, ... , nr.... 
, jud. Mureş, CUI RO ... ,  impotriva Deciziei nr.... /11.04.2014 referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Mures – Serviciul Evidentă pe Plătitor Persoane Juridice, pentru suma de ... lei  
reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor. 

 
II. Referitor la suma totala de ... lei  reprezentand: 
- ... lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea adaugata ; 
- ... lei - penalităŃi de întârziere aferente taxei pe valoarea adaugata, 
cauza supusa solutionarii este daca D.G.R.F.P. Braşov, prin 

Serviciul SoluŃionare ContestaŃii se poate investi cu solutionarea pe fond a 
contestatiei, în conditiile în care solutionarea cauzei depinde de existenta unui 
drept care face obiectul unei alte judecati. 

In fapt , accesoriile în suma totala de ... lei  (... lei dobanzi + ... lei 
penalitati de intarziere), au fost calculate in sarcina S.C. ... S.R.L. cu sediul in 
Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ...  de catre Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Mures – Serviciul Evidentă pe Plătitor Persoane Juridice prin 
Decizia nr.... /11.04.2014 referitoare la obligatiile de plata accesorii, asupra taxei 
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pe valoarea adaugata in suma ... lei, debit individualizat ca suma de plata prin 
Decizia de impunere nr.... /25.02.2014 privind obligatiile fiscale suplimentare de 
plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane juridice. 

Împotriva Deciziei de impunere nr. ... /25.02.2014 privind obligaŃiile 
fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală pentru persoane juridice, emisă de 
A.J.F.P. Mureş - InspecŃie Fiscală in baza Raportului de inspectie fiscala 
nr.138/25.02.2014, comunicate petentei la data de 06.03.2014, unitatea a formulat 
contestaŃia inregistrata la D.G.R.F.P. Brasov sub nr.... /07.04.2014, respectiv la 
A.J.F.P. Mures sub nr.... /09.04.2014.  

Prin Decizia nr.... /11.07.2014 emisa de D.G.R.F.P. Braşov – Serviciul 
SoluŃionare ContestaŃii, a fost suspendată soluŃionarea contestaŃiei S.C. ... S.R.L. 
formulată împotriva Deciziei de impunere nr.... /25.02.2014, pentru suma totală de ... 
lei (... lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată + ... lei reprezentând dobânzi 
aferente taxei pe valoarea adăugată + ... lei reprezentând penalităŃi de întârziere 
aferente taxei pe valoarea adăugată), până la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe 
latura penală, procedura administrativă urmând a fi reluată la încetarea cu caracter 
definitiv a motivului care a determinat suspendarea. 

În drept , în speta sunt aplicabile prevederile art.214 „Suspendarea 
procedurii de soluŃionare a contestaŃiei pe cale administrativă” din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care la alin. (1) lit. b) precizează:  

„(1) Organul de soluŃionare competent poate suspenda, prin decizie 
motivată, soluŃionarea cauzei atunci când:  

[…]  
b) soluŃionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenŃa sau 

inexistenŃa unui drept care face obiectul unei alte judecăŃi.” 
Potrivit art.214 alin.(3) din acelaşi act normativ, ”(3) Procedura 

administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea 
sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluŃionare competent 
potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat 
sau nu.” 

Fata de prevederile legale mai sus mentionate, se retine ca organul de 
solutionare a contestatiei poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea 
contestatiei atunci când solutionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenta 
sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati. 

În speta, între stabilirea obligatiilor fiscale accesorii in suma de ... lei 
prin Decizia nr.... /11.04.2014 referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de 
A.J.F.P. Mures si obligatiile fiscale principale stabilite prin Decizia de impunere 
nr.... /25.02.2014 exista o strânsa interdependenta de care depinde solutionarea 
cauzei. 

Având în vedere faptul ca, obligatia fiscala principala, respectiv taxa pe 
valoarea adaugata de plata în cuantum de ... lei, individualizata prin Decizia de 
impunere nr.... /25.02.2014, face obiectul altei judecati (cercetari penale), organul de 
solutionare a contestatiei formulata de petenta împotriva accesoriilor aferente 
obligatiei principale, nu se poate pronunta asupra legalitatii stabilirii acestor sume. 
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Pe cale de consecinta, se va suspenda soluŃionarea contestatiei 
formulate de S.C. ... S.R.L. cu sediul in Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ... 
, împotriva Deciziei nr.... /11.04.2014 referitoare la obligatiile de plata accesorii, in 
ceea ce priveste accesoriile aferente taxei pe valoarea adaugata in suma de ... lei , 
procedura administrativă urmând a fi reluată, în conformitate cu art.214 alin.(3) din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea, în condiŃiile legii.  

 
III.  In ceea ce priveste capatul de cerere privind Decizia privind 

compensarea obligatiilor fiscale nr.... /09.04.2014 emisa de AdministraŃia 
JudeŃeană a FinanŃelor Publice Mureş 

Prin contestaŃia inregistrata la Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Mures sub nr.... /15.05.2014, respectiv la Directia Generala Regionala 
Finantelor Publice Brasov sub nr.... /23.05.2014 S.C. ... S.R.L. cu sediul in 
Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ...  solicita anularea Deciziei privind 
compensarea obligatiilor fiscale nr.... /09.04.2014 emisa pe numele sau, invocând 
următoarele: 

” (…) Decizia nr. ...  din 11.04.2014 face referire la denumirea unei 
obligatii fiscale impozitul pe profit pe prima pagina, iar pe verso-ul acesteia acest 
impozit poarta denumirea de impozit pe venitul micro.  

In consecinta trebuie verificat care este natura reala a acestei obligatii 
fiscale (...), de asemenea ar trebui vazut in ce masura documentu1 indicat ca fiind 
cel in baza caruia s-a calculat aceasta obligatie (nr....  din 24.02.2014 - act care nu 
ni s-a comunicat odata cu prezentele acte de executare silita fisca1a ce fac obiectul 
prezentei contestatii si, dupa stiinta noastra nici dupa data emiterii lui aratata mai 
sus), astfel incat in opinia noastra nu poate fi determinata sursa obligatiei fiscale si, 
in consecinta nici legalitatea pretinsei compensarii operate (...)”.  

Referitor la aceste argumente ale petentei privind Decizia privind 
compensarea obligatiilor fiscale nr.... /09.04.2014, se retine ca prin Decizia nr.... 
/19.05.2014, organele fiscale din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice 
Mures au decis respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de S.C. ... 
S.R.L. cu sediul in Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, CUI RO ... . Se retine totodata 
ca Decizia nr.... /19.05.2014 a fost comunicata petentei la data de 23.05.2014, 
potrivit confirmarii de primire anexata in copie la dosarul cauzei. 
 

Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative 
enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se  

 
DECIDE:  

 
1) Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulate de S.C. ... 

S.R.L. cu sediul in Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, împotriva Deciziei nr.... 
/11.04.2014 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, emisă de A.J.F.P. Mures, 
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pentru suma de ... lei  reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor.  

2) Suspendarea solutionarii contestaŃiei formulate de S.C. ... S.R.L. cu 
sediul in Tg.Mures, ... , nr.... , jud. Mureş, împotriva Deciziei nr.... /11.04.2014 
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, emisă de A.J.F.P. Mures, in ceea ce 
priveste accesoriile aferente taxei pe valoarea adaugata in suma de ... lei . 

 

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Mureş, în termen de 6 
luni de la data comunicării. 

 
 

DIRECTOR GENERAL,  


