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                         D E C I Z I A  Nr.484 

                                  din   ____2011 

 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de ____,  înregistrată la D.G.F.P. Judeţul 

Brăila sub nr.___/____2011 

 
 

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila 
a fost sesizată de D.J.A.O.V. Brăila prin adresa nr.___/___2011, 
înregistrată la direcţia teritorială sub nr. ___/___2011, privind contestaţia 
formulată de ____ împotriva deciziei pentru regularizarea situaţiei privind 
obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.___/___2011 şi a 
procesului verbal de control nr.___/__2011, emise de autoritatea vamală. 
  ____ are domiciliul în __, str. ___, bl.__, sc.__ ap.__ şi CNP __. 
  Obiectul contestaţiei îl reprezintă datoria vamală în sumă totală 
de ___ lei, din care taxe vamale în sumă de ___ lei, majorări de întârziere 
aferente taxelor vamale în sumă de ___ lei, penalităţi de întârziere aferente 
taxelor vamale în sumă de ___ lei, accize în sumă de ___ lei, majorări de 
întârziere aferente accizelor în sumă de ___ lei, penalităţi de întârziere 
aferente accizelor în sumă de ___ lei, T.V.A. în sumă de ___ lei, majorări 
de întârziere aferente T.V.A. în sumă de __ lei şi penalităţi de întârziere 
aferente T.V.A. în sumă de ___ lei, stabilite prin decizia pentru 
regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr.___/____2011. 
  Înainte de a proceda la analiza modului de îndeplinire a 
condiţiilor de procedură, precum şi a excepţiilor de fond, organul de 
soluţionare trebuie să verifice mai întâi dacă este competent să soluţioneze 
această contestaţie. 
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  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă D.G.F.P. Jude ţul Br ăila 
este competent ă să solu ţioneze contesta ţia formulat ă de către ___, în 
condi ţiile în care domiciliul fiscal al acestuia nu este în Br ăila, ci în 
Giurgiu. 
  În fapt, D.G.F.P. Judeţul Brăila a fost sesizată de către 
D.J.A.O.V. Brăila prin adresa nr.___/___2011, înregistrată la direcţia 
teritorială sub nr.___/___2011, cu privire la contestaţia formulată de ___ 
împotriva deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr.___/____2011. 
  În drept,  potrivit prevederilor art.209(1) lit.a) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

’’ART. 209 
Organul competent  
(1) Contesta ţiile formulate împotriva  deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea 
situa ţiei emise în conformitate cu legisla ţia în materie vamal ă, a măsurii de 
diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, precum şi împotriva 
deciziei de reverificare se solu ţionează de către : 

a) structura specializat ă de solu ţionare a contesta ţiilor din cadrul 
direc ţiilor generale ale finan ţelor publice jude ţene sau a municipiului Bucureşti, după 
caz, în a căror raz ă teritorial ă îşi au domiciliul fiscal contestatarii,  pentru 
contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale 
acestora, măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane lei, 
precum şi pentru contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excepţia 
celor emise de organele centrale cu atribuţii de inspecţie fiscală;’’ 
  Prin domiciliul fiscal conform prevederilor art.31(1) lit.a) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se înţelege : 

’’ART. 31 
Domiciliul fiscal 
(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice 

prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege: 
a) pentru persoanele fizice, adresa unde î şi au domiciliul, potrivit 

legii, sau adresa unde locuiesc efectiv,  în cazul în care aceasta este diferită de 
domiciliu;’’ 
  Având în vedere prevederile legale reţinute anterior, precum şi 
din documentele depuse la dosarul cauzei, organul de soluţionare constată 
că nu are competenţă teritorială să soluţioneze contestaţia, deoarece 
domiciliul fiscal al contestatorului, adică adresa unde îşi are domiciliul, nu 
este în Brăila, ci în Giurgiu. 
  Pe cale de consecinţă, D.G.F.P. Judeţul Brăila îşi declină 
competenţa de soluţionare a contestaţiei în favoarea D.G.F.P. Judeţul 
Giurgiu, urmând ca dosarul cauzei să fie transmis spre competentă 
soluţionare acesteia. 
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  Pentru cele ce preced şi în temeiul art.209(1) lit.a) şi art.210(1) 
din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se 
   

D E C I D E : 
 
 
                   Transmiterea dosarului contestaţiei formulată de ___ împotriva 
deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite 
de controlul vamal nr.__/___2011, emisă de D.J.A.O.V. Brăila, spre 
competentă soluţionare la D.G.F.P. Judeţul Giurgiu. 

 Prezenta decizie este definitivă în calea administrativă de atac 
conform prevederilor art.210(2) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare şi poate fi atacată în termen 
de şase luni de la comunicare la Tribunalul Brăila, conform prevederilor 
art.218(2) din acelaşi act normativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 


