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D E C I Z I A  Nr.168 

din ______2010 

 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de S.C. KWS SEMINŢE S.R.L. Bucureşti, 

înregistrată la D.G.F.P. Judeţul Brăila sub nr.8813/10.05.2010 

 
 

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila 
a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Brăila prin adresa nr.____/_____2010, înregistrată la direcţia 
teritorială sub nr. ____/____2010, privind contestaţia formulată de S.C. 
____ S.R.L. Bucureşti împotriva deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr.___/____2010. 
  S.C. ____ S.R.L. are sediul în Bucureşti, str.___, nr.___, este 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/__/___, are 
atribuit codul fiscal ___, iar contestaţia este semnată de ___, în baza 
procurii speciale autentificată sub nr.___ la Viena de către ___, act ce a fost 
depus în copie la dosarul cauzei. 
  Obiectul  contestaţiei îl reprezintă solicitarea contestatoarei de 
anulare a majorărilor de întârziere în sumă de ___ lei, aferente impozitului 
pe veniturile din salarii, calculate prin decizia referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr.___/____2010, emisă de organul fiscal teritorial pentru 
contribuabilul Punct de lucru-SC ___ SRL, cod fiscal ____. 
  Cauza supusă soluţionării este dacă D.G.F.P. Judeţul Brăila 
este competentă să soluţioneze pe fond contestaţia, în condiţiile în care 
domiciliul fiscal al contestatoarei este în Bucureşti. 
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  Înainte de a analiza pe fond contestaţia, organul de soluţionare 
este obligat să procedeze la verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor 
obligatorii de procedură, conform prevederilor art.213(5) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, care dispun : 
  „(5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra 
excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt 
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
  În fapt,  Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Brăila a emis decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.____/___2010 pe numele contribuabilului Punct de lucru-SC ___SRL-
Bucureşti, cu sediul fiscal în sat Siliştea, comuna Siliştea, judeţul Brăila, cod 
fiscal _____. 
  Împotriva acestui act administrativ fiscal formulează contestaţie 
S.C. ____ S.R.L. Bucureşti, înregistrată la A.F.P. pentru Contribuabili 
Mijlocii sub nr.___/___2010 şi la D.G.F.P. Judeţul Brăila sub 
nr.____/____2010. 
  În vederea soluţionării contestaţiei, cu adresa nr.___/___2010, 
transmisă la nr. de fax ___ la data de ___2010, s-a solicitat contestatoarei, 
ca în termen de cinci zile de la primire, să precizeze dacă cererea introdusă 
este formulată pentru contribuabilul pe numele căruia a fost emis actul 
administrativ fiscal atacat. 
  La solicitarea D.G.F.P. Judeţul Brăila din adresa 
nr.___/____2010 nu s-a primit răspuns. 
  În drept,  sunt aplicabile prevederile art.209(1) lit.a) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, care prevăd : 

           ’’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 specializat ă de solu ţionare a contesta ţiilor din cadrul 
direc ţiilor  generale ale finan ţelor publice jude ţene sau a municipiului Bucure şti , 
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, precum şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 
milioane lei;’’ 
                       Potrivit prevederilor art.17(1) şi (2) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
 ’’Art.17     
           Subiectele raportului juridic fiscal 
               (1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-
teritoriale, contribuabilul , precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii 
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în cadrul acestui raport. 
                   (2) Contribuabilul este orice persoan ă fizic ă ori juridic ă sau orice alt ă 
entitate f ără personalitate juridic ă ce datoreaz ă impozite , taxe, contribuţii şi alte 
sume bugetului general consolidat, în condiţiile legii.’’ 
  Domiciliul fiscal este definit la art.31 din O.G.nr.92/2003 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, care 
dispun : 
  ’’ART. 31 
                      Domiciliul fiscal 

(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi 
Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se 
înţelege: 

...................... 
c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercit ă 

gestiunea administrativ ă şi conducerea efectiv ă a afacerilor , în cazul în care 
acestea nu se realizează la sediul social declarat; 

d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul 
acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.’’ 

Având în vedere prevederile legale reţinute, organul de 
soluţionare constată faptul că domiciliul fiscal al contestatoarei este în 
municipiul Bucureşti, iar competenţa de soluţionare a cauzei aparţine 
structurii specializate de solu ţionare a contesta ţiilor din cadrul 
direc ţiei generale  a municipiului Bucure şti. 

În aceste condiţii, soluţia ce urmează a se pronunţa este de 
transmitere a dosarului contestaţiei formulate de S.C. ____ S.R.L. 
Bucureşti, către D.G.F.P. a municipiului Bucureşti pentru competentă 
soluţionare. 

Pentru cele ce preced şi în temeiul art.210(1) şi art.216(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 S.C. _____ 

S.R.L. Bucureşti, la D.G.F.P. a municipiului Bucureşti pentru competentă 
soluţionare. 

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.  
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