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DECIZIA NR. 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC  SRL  înregistrat� la  Biroul 
Vamal  sub nr.  

 
 
 
 SC  SRL formuleaz� plângerea prealabil� împotriva Procesului verbal nr. 
în baza  Legii Contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.   
  Urmare a Procesului verbal nr. organele de control vamal au emis 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal, pentru care societatea nu formuleaz� contesta�ie. 
  

  Referitor la plângerea prealabil� formulat� de SC  SRL împotriva 
Procesului verbal nr. emis de c�tre Biroul Vamal , cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice  prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate învesti cu solu�ionarea 
acesteia, în condi�iile în care actul contestat nu face parte din categoria 
deciziilor de impunere sau a actelor administrative fiscale asimilate 
deciziilor de impunere. 
  
 În drept, sunt aplicabile prevederile art.209 din O.G. nr.92/2003, 
republicat�,  privind Codul de procedur� fiscal�, unde se prcizeaz�: 
 

"ART. 209 Organul competent 
 (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a titlurilor de 
crean�a privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dup� caz, de c�tre organul 
fiscal stabilit de art.33 alin (3): 
 a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 500.000 
lei, se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul 
direc�iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal; 
[...] 
 (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente." 

 
 Totodat� O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� : 
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    “5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de solu�ionare a 
organelor specializate prev�zute la art 179 alin. (1) din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat, sunt cele prevazute expres �i limitativ de lege’’.  
 
  De asemenea, Ordinul nr. 7.521/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind realizarea supravegherii �i controlului vamal ulterior 
prevede: 
 
 “ART. 80 
 Împotriva procesului-verbal de control care cuprinde m�suri ce nu se 
refer� la o datorie vamal� sau la diferen�e de alte impozite �i taxa datorate în 
cadrul opera�iunilor vamale, inclusiv accesorii, se poate formula plângere 
prealabi� în condi�iile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modific�rile ulterioare. 
 
ART. 81 
 Plângerea prealabil�  formulat� împotriva procesului-verbal de control, în 
condi�iile prezentelor norme metodologice, este calea administrativ�  de atac, 
prin care se solicit� autorit��ii publice emitente reexaminarea procesului-verbal 
de control, în sensul revoc�rii acestuia.“ 
 
 În consecin��, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice  nu se poate învesti cu solu�ionarea plângerii 
împotriva Procesului verbal nr. , dosarul urmând s� fie transmis spre 
solu�ionare Biroului Vamal . 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor pct. 5.1 din O.M.F.P. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003, republicat� precum �i art. 209 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se  
 

D E C I D E 
 

 
 Declinarea competen�ei de solu�ionare a plângerii peralabile formulat� de 
SC  SRL cu sediul in împotriva Procesului de control nr. , în favoarea Biroului 
Vamal , spre competen�a solu�ionare. 
 
  
 
 
 
 

 


