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DECIZIA nr. 433/2012 

privind solutionarea contestatiei formulata de 
 X,  

inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x 
 
 
 
 Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul 
solutionare contestatii a fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice Sector 
1, cu adresa nr. x, inregistrata sub nr. x, cu privire la solutionarea contestatiei 
formulata de X, cu domiciliul fiscal la data formularii contestatiei in x, referitoare la 
suma totală de x lei. 
 
 Contestaţia inregistrata la DGFP a Judetului Prahova sub nr. x a vizat: 
 1. Decizia de impunere nr. X emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
a Judeţului Prahova în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. X, prin care s-au 
stabilit obligatii fiscale in suma totala de x lei, care se compun din: 
 - impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente în sumă de x lei; 
 - majorări de întârziere în sumă de x lei aferente impozitului pe veniturile 
persoanelor juridice nerezidente; 

- taxa pe valoarea adăugată în sumă de x lei; 
 - majorări de întârziere în sumă x lei aferente taxei pe valoarea adăugată; 
 - impozit pe veniturile persoanelor fizice nerezidente în sumă de x lei; 

- majorări de întârziere în sumă x lei aferente impozitului pe veniturile 
persoanelor fizice nerezidente. 

 
2. Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. x 

emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Prahova în baza 
Raportului de inspecţie fiscală nr.X. 
 
 Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul ANAF, prin Decizia 
nr. x, a dispus: 
 1. Constatarea necompetenţei materiale a Direcţiei Generale de Soluţionare a 
Contestaţiilor din cadrul ANAF de a soluţiona contestaţia formulată de X împotriva 
Deciziei de impunere nr. X emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului Prahova, pentru suma totală de x lei si transmiterea contestaţiei pentru 
soluţionarea acestui capat de cerere, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti.  
 
 2. Respingerea contestaţiei formulată de X împotriva Dispoziţiei privind 
măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. x. 
  
 Avand in vedere dispozitiile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti 
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este investita sa se pronunte cu privire la competenta de solutionare a contestatiei 
formulata de X, referitoare la suma de x lei. 
 

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor 
Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul solutionare contestatii se poate 
investi cu solutionarea capatului de cerere al contestatiei formulata de X 
referitor la suma totală de x lei, in conditiile in care la data depunerii 
contestatiei, societatea nu avea domiciliul fiscal in Bucuresti. 
 

In fapt, conform pct. 1 al dispozitivului deciziei nr. x s-a dispus transmiterea 
pentru solutionarea capatului de cerere al contestatiei formulata de X, inregistrata la 
data de 11.08.2011, cu privire la suma totala de x lei reprezentand impozit pe 
veniturile persoanelor juridice nerezidente, taxa pe valoarea adaugata, impozit pe 
veniturile persoanelor fizice nerezidente si accesorii aferente, Directiei Generale a 
Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. 

 
Potrivit datelor furnizate de ONRC, existente in evidenta DGFP-MB, incepand 

cu data de 20.07.2011, contestatara si-a mutat sediul social din x, in x. 
 

Urmare cererii societatii de inregistrare a domiciliului fiscal nr. x, DGFP-MB a 
emis Decizia de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal nr. x, pe care i-a 
comunicat-o acesteia, sub semnatura in data de 12.10.2011. 
 

In drept , in conformitate cu dispozitiile art. 31 din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata si pct. 31.1, 31.2, 31.8 si 31.9 din Normele 
metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 1050/2004, in vigoare la data 
depunerii contestatiei, 11.08.2011: 
 « Art. 31  (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 exercită 
gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea 
nu se realizează la sediul social declarat.” 

 
Norme metodologice  
« 31.1. Domiciliul fiscal se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în 

care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social. 
31.2. Înregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele fizice, se face prin 

depunerea unei cereri de înregistrare a domiciliului fiscal. (…) 
31.8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se 

află noul domiciliu fiscal va emite de îndată decizia de înregistrare a noului 
domiciliu fiscal , care se va comunica contribuabilului potrivit art. 43 din Codul de 
procedură fiscală. 

31.9. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi 
scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se opereaz ă cu data 
comunic ării deciziei prev ăzute la pct. 31.8.  Până la data la care s-au operat 
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modificările în registrul contribuabililor, competen ţa pentru solu ţionarea oric ărei 
probleme privind administrarea revine organului fis cal de la vechiul domiciliu 
fiscal.  » 

 
« Art.  209 (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 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. (…)»  
 
 De asemenea, potrivit art. 31 din Codul de procedura fiscala republicat, in 
vigoare la data prezentei : 

« Art. 31 (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 realizeaz ă la sediul social declarat  (…).  
  (31) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se înregistrează la organul 
fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin 
depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare 
ale informaţiilor cuprinse în aceasta.  

(32) Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a 
se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluţionează de organul fiscal, în termen de 15 
zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a 
domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului potrivit art. 44.  
     (33) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori 
de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar 
contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.  

(34) Data schimb ării domiciliului fiscal este data comunic ării deciziei de 
modificare a domiciliului fiscal . »  
 
 Totodata, potrivit prevederilor pct. 14.3 din OPANAF nr. 2137/2011 din 
Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală : 

« 14.3. Contestatiile formulate de un contribuabil care ult erior depunerii 
contestatiei î şi schimb ă domiciliul fiscal în condi ţiile legii vor fi solu ţionate de 
organul de solu ţionare competent la data depunerii contestatiei . »  
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Potrivit dispozitiilor legale mai sus invocate, rezulta ca organul fiscal are 
obligatia de a emite o decizie de modificare a domiciliului fiscal, in cazul in care 
domiciliul fiscal este diferit de sediul social, data schimbarii domiciliului fiscal fiind 
data comunicarii deciziei de modificare a domiciliului fiscal. De asemenea, decizia de 
inregistrare a noului domiciliu fiscal se emite de catre organul fiscal in a carei raza 
teritoriala se afla noul domiciliu fiscal, iar inregistrarea in registrul contribuabililor de la 
noul organ fiscal se opereaza cu data comunicarii deciziei. Pana la data la care s-au 
operat modificarile modificarile in registrul contribuabililor, competenta pentru 
solutionarea oricarei probleme privind administrarea revine organului fiscal de la 
vechiul domiciliu fiscal. 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele : 
- potrivit datelor furnizate de ONRC, existente in evidenta DGFP-MB, incepand 

cu data de 20.07.2011, contestatara si-a mutat sediul social din x, in x; 
- urmare cererii acesteia de inregistrare a domiciliului fiscal nr. x, DGFP-MB a 

emis Decizia de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal nr. x, pe care i-a 
comunicat-o, sub semnatura in data de 12.10.2011; 

- contestatia a fost depusa la data de 11.08.2011. 
 
Prin urmare, in conformitate cu dispozitiile art. 31 din OG nr. 92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala, republicata si Normele metodologice de aplicare, 
aprobate prin HG nr. 1050/2004, rezulta ca la data depunerii contestatiei, 
11.08.2011, X avea domiciliul fiscal in x , Decizia de inregistrare a sediului social si 
a domiciliului fiscal nr. x, fiindu-i comunicata de-abia in data de 12.10.2011. 

 
Se retine ca insasi societatea a subliniat faptul ca la data depunerii 

contestatiei avea domiciliul fiscal in localitatea x. 
 
Avand in vedere cele mai sus prezentate, rezulta ca in raport de data 

depunerii contestatiei si data comunicarii Deciziei de inregistrare a sediului social si a 
domiciliului fiscal nr. x, competenta in solutionarea contestatiei societatii,  pentru 
suma de x lei, nu apartine Directiei Generale a Fin antelor Publice a Municipiului 
Bucuresti . 
 
 Cu privire la competenta de solutionare a acestui capat de cerere, prin adresa 
nr. x, inregistrata la DGFP-MB sub nr. x, Directia Generala de Solutionare a 
Contestatiilor din cadrul ANAF a precizat urmatoarele: 
 „Avand in vedere prevederile anterior mentionate, precum si faptul ca Decizia 
de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal nr. 128896/11.10.2011 emisa 
de DGFP-MB a fost comunicata X in data de 12.10.2011, iar contestatia formulata de 
societate a fost depusa in data de 11.08.2011, rezulta ca la momentul depunerii 
contestatiei competenta de solutionare a contestatiei apartinea Directiei 
Generale a Finantelor Publice Prahova.” 
 
 Drept pentru care capatul de cerere al contestatiei inregistrata la  DGFP a 
Judetului Prahova sub nr. x, formulata de X, cu privire la suma totala de x lei 
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reprezentand impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, taxa pe valoarea 
adaugata, impozit pe veniturile persoanelor fizice nerezidente si accesorii aferente, 
urmeaza a fi transmis spre competenta solutionare Directiei Generale a Finantelor 
Publice a Judetului Prahova. 
 
 Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 31 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, pct. 31.1, 31.2, 31.8 si 31.9 din 
Normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 1050/2004 
 

DECIDE 
 
 Constata necompetenta materiala a Directiei Generale a Finantelor Publice a 
Municipiului Bucuresti de a solutiona contestatia formulata de X impotriva Deciziei de 
impunere nr. X emisa de DGFP a Judetului Prahova pentru suma totala de x lei 
reprezentand: 
 - impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente în sumă de x lei; 
 - majorări de întârziere în sumă de x lei aferente impozitului pe veniturile 
persoanelor juridice nerezidente; 

- taxa pe valoarea adăugată în sumă de x lei; 
 - majorări de întârziere în sumă x lei aferente taxei pe valoarea adăugată; 
 - impozit pe veniturile persoanelor fizice nerezidente în sumă de x lei; 

- majorări de întârziere în sumă x lei aferente impozitului pe veniturile 
persoanelor fizice nerezidente. 

Transmite contestatia pentru solutionarea acestui capat de cerere Directiei 
Generale a Finantelor Publice a Judetului Prahova. 
 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Curtea de Apel 
Bucuresti. 
  
 


