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                         D E C I Z I A  Nr.411 

                                  din  _____2010 

 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de S.C. _____ S.R.L. Brăila, înregistrată la 

D.G.F.P. Judeţul Brăila sub nr.____/_____2010 

 
 

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila 
a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila prin 
adresa nr.____/_____2010, înregistrată la direcţia teritorială sub nr. 
____/____2010, privind contestaţia formulată de S.C. ____ S.R.L. Brăila 
împotriva deciziei de impunere din oficiu nr.___/___2010, emisă de organul 
fiscal teritorial. 
  S.C. ____ S.R.L. are sediul în Brăila, ___, nr.___, este 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila 
sub nr.J09/__/___, are atribuit codul fiscal ___ şi este  reprezentată de 
____ în calitate de administrator. 
  Obiectul  contestaţiei îl reprezintă solicitarea contestatoarei de  
anulare a deciziei de impunere din oficiu nr.___/____2010, prin care au fost 
calculate obligaţii fiscale în sumă totală de ____ lei, din care taxă pentru 
exploatarea şi organizarea jocurilor de noroc în sumă de ____ lei şi 
majorări de întârziere în sumă de ___ lei. 
  Decizia de impunere din oficiu nr.___/____2010 a fost 
comunicată contestatoarei prin poştă cu recomandata nr.___/___2010, 
confirmată de primire în data de ____2010, iar contestaţia a fost depusă la 
organul fiscal teritorial sub nr.___/____2010, astfel că, a fost respectat 
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termenul legal prevăzut la art.207(1) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Constatând îndeplinite condiţiile de procedură prevăzute la 
art.205, art.206, art.207(1) şi art.209(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P. 
Judeţul Brăila este investită cu soluţionarea contestaţiei. 
 
  I. Prin contestaţia nr.__/____2010, înregistrată la A.F.P. a 
municipiului Brăila sub nr.____/___2010 şi la D.G.F.P. Judeţul Brăila sub 
nr.___/____2010, contestatoarea înţelege să conteste obligaţiile fiscale în 
sumă totală de ____ lei, din care taxă pentru exploatarea şi organizarea 
jocurilor de noroc în sumă de ____ lei şi majorări de întârziere în sumă de 
____ lei, motivând că emiterea deciziei de impunere din oficiu 
nr.____/___2010 s-a făcut cu încălcarea parţială sau totală a prevederilor 
art.41, art.43(2), art.49(1), art.50, art.52, art.56, art.64, art.65, art.67, art.81, 
art.83, art.85(1), art.86(4), art.87 şi art.90 din O.G.nr.92/2003, republicată în 
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Contestatoarea susţine că, în primul rând, lipsa constatărilor 
fiscale, a perioadei verificate, a modului de calcul, evidenţiere, declarare şi 
virare a taxei pe jocuri de noroc, nu pot decât să atragă nulitatea deciziei de 
impunere din oficiu nr.___/____2010, iar în al doilea rând, temeiul în baza 
căruia aceasta a fost emisă este nelegal, deoarece a depus lunar declaraţii 
şi nu intră sub incidenţa prevederilor legale privind stabilirea din oficiu a 
vreunei taxe sau impozit.  
 
  II. Prin decizia de impunere din oficiu nr.____/____2010 
Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila-Serviciul Registru 
Contribuabili Declaraţii Fiscale şi Bilanţuri Persoane Juridice a stabilit 
obligaţii fiscale în sumă totală de ____ lei, din care taxă pentru exploatarea 
şi organizarea jocurilor de noroc în sumă de ____ lei şi majorări de 
întârziere în sumă de ____ lei, în baza art.83(4) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, având la 
bază nota de constatare unilaterală nr.___/____2010 emisă de Biroul 
Autorizări şi Gestionarea Cazierului Fiscal, precum şi referatul 
nr.___/___2010. 
  Totodată, în actul administrativ fiscal se menţionează că 
operatorul era obligat, conform art.14(2) lit.b) pct.i) lit.B din 
O.U.G.nr.77/2009, să achite taxa de autorizare aferentă licenţelor pentru 
exploatarea jocurilor de noroc la termenele şi în cuantumul prevăzut de 
legislaţia în vigoare. 
 
  III. D.G.F.P. Judeţul Brăila având în vedere susţinerile 
contestatoarei în raport de constatările organului fiscal teritorial, actele şi 
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lucrările dosarului cauzei, precum şi reglementările legale aplicabile speţei, 
reţine următoarele : 
 
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă D.G.F.P. Jude ţul Br ăila 
poate analiza pe fond contesta ţia, în condi ţiile în care controlul 
respect ării regimului legal al activit ăţii din domeniul jocurilor de 
noroc, nu este în competen ţa Administra ţiei Finan ţelor Publice a 
municipiului Br ăila. 
 
  În fapt,  organul fiscal teritorial a emis decizia de impunere din 
oficiu nr.___/____2010 prin care a stabilit obligaţii fiscale în sumă totală de 
____ lei, din care taxă pentru exploatarea şi organizarea jocurilor de noroc 
în sumă de ____ lei şi majorări de întârziere în sumă de ___ lei, în baza 
art.83(4) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, având la bază nota de constatare unilaterală 
nr.___/____2010 emisă de Biroul Autorizări şi Gestionarea Cazierului 
Fiscal, precum şi referatul nr.____/____2010. 
  Împotriva acestui act administrativ fiscal, contestatoarea 
formulează contestaţie, motivând că aceasta a fost emisă nelegal, 
deoarece a depus lunar declaraţii şi nu intră sub incidenţa prevederilor 
legale privind stabilirea din oficiu a vreunei taxe sau impozit. 
  Înainte de a analiza pe fond contestaţia, organul de soluţionare 
este obligat să procedeze la verificarea excepţiilor de fond, 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 solu ţionare competent se va pronun ţa mai întâi 
asupra  excep ţiilor  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 drept, potrivit prevederilor art.28(1) din O.U.G.nr.77/2009, 
  ’’ART. 28 
                  (1) Controlul respect ării regimului legal al activit ăţilor din domeniul 
jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sanc ţiunilor se fac de c ătre  persoanele 
împuternicite din cadrul  Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi unit ăţilor sale subordonate şi al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor.’’ 
  Potrivit prevederilor art.10(1) din H.G.nr.870/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.77/2009, 

’’ART. 10 
             (1) În înţelesul art. 28 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin persoane 
împuternicite  din cadrul Ministerului Finanţelor Publice se în ţelege persoanele din 
cadrul direc ţiei de specialitate cu atribu ţii de autorizare .’’ 

Din prevederile legale reţinute, rezultă că modul de respectare a 
regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, este controlat 
de către direcţia de specialitate cu atribuţii de autorizare, iar la nivelul 
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direcţiei teritoriale acesta se efectuează de către biroul care are aceleaşi 
atribuţii. 

Analizând susţinerile contestatoarei, privind temeiul legal 
invocat de organul fiscal teritorial în decizia de impunere din oficiu, şi 
anume art.83(4) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, care dispun :’’(4) Nedepunerea declaraţiei 
fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din 
oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile 
de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a 
declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau 
veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei 
de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înştiinţarea pentru nedepunerea declaraţiilor 
şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât 
timp cât se găsesc în această situaţie.’’, organul de soluţionare constată că 
aceste prevederi legale nu sunt aplicabile contestatoarei, deoarece aceasta 
a depus declaraţiile fiscale pentru perioada verificată. 

Totodată, organul de soluţionare constată că A.F.P. Brăila nu 
este organ de control abilitat s ă efectueze verificarea evidenţei 
financiar-contabile, a modului de func ţionare a jocurilor de noroc, 
precum şi a altor aspecte legate de modul de desf ăşurare a acestei 
activit ăţi. 

Pentru motivele de fapt şi de drept reţinute, se vor aplica 
prevederile art.216(3) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul că se va desfiinţa decizia de 
impunere din oficiu nr.____/____2010, urmând ca organul abilitat să 
controleze modul de desfăşurare a activităţii privind jocurile de noroc să 
procedeze în conformitate cu prevederile legale. 

Pentru cele ce preced şi în temeiul art.210(1) şi art.216(3) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se 

 
                              D E C I D E : 
 
   Desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu nr.___/____2010, 

emisă de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila, prin care au 
fost stabilite obligaţii fiscale în sumă totală de ____ lei, din care taxă pentru 
exploatarea şi organizarea jocurilor de noroc în sumă de ____ lei şi 
majorări de întârziere în sumă de ____ lei, urmând ca organul abilitat să 
controleze modul de desfăşurare a activităţii privind jocurile de noroc şi să 
procedeze în conformitate cu prevederile legale. 

Prezenta decizie este definitivă în calea administrativă de atac 
conform prevederilor art. 210(2) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
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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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


