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DECIZIA nr.80/14.06.2005

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L. - SUCURSALA N�VODARI

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. Activitatea de Control
Fiscal Constan�a prin adresa nr………… din …….05.2005, înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr……………/…….05.2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA SRL - Sucursala N�vodari,
cu sediul în N�vodari, str……………… nr……,  CF ……………, J13/……………/1993,
f�r� personalitate juridic�.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Decizia de impunere
nr…………/…….04.2005 �i Raportul de inspec�ie fiscal� din data de
…….04.2005, întocmite de c�tre organele de control din cadrul
S.A.F. - A.C.F.Constan�a prin care s-au stabilit obliga�ii fiscale
suplimentare în cuantum de ………………… lei, reprezentând:

- fond turism                      …………………… lei
- dobânzi aferente                 …………………… lei
- penalit��i aferente              …………………… lei.

Contesta�ia este semnat� de directorul sucursalei N�vodari �i
poart� amprenta �tampilei sucursalei.

I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub
nr…………/…….05.2005, petenta contest� Decizia de impunere
nr…………/…….04.2005, precum �i Raportul de inspec�ie fiscal� din data
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de …….04.2005 întocmite de organele de control fiscal din cadrul
S.A.F. - A.C.F. Constan�a transmise societ��ii cu adresa
nr…………/…….04.2005.

În sus�inerea contesta�iei petenta invoc� urm�toarele:
- în Raportul de inspec�ie fiscal� din data de …….04.2005,

echipa de control a stabilit obliga�ii fiscale suplimentare
reprezentând fond turism în sum� de ……………… lei, dobânzi
aferente în sum� de ……………… lei �i penalit��i de întârziere
aferente în sum� de ………………… lei.

- din Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare înregistrat� sub nr…………/…….04.2005, au rezultat
obliga�ii de plat� reprezentând fond turism în sum� de ………………
lei, dobânzi aferente în sum� de ……………… lei �i penalit��i de
întârziere aferente în sum� de ………………… lei.
În contesta�ie, petenta sus�ine c� sunt nejustificate

diferen�ele de obliga�ii fiscale stabilite în Raportul de inspec�ie
fiscal� din data de …….04.2005 fa�� de cele înscrise în Decizia de
impunere nr…………/…….04.2005.

Petenta sus�ine de asemenea c�, organul de control nu a
specificat modul de stabilire a bazei de calcul, fapt pentru care
consider� c� aceasta nu a fost corect stabilit� pentru faptul c� în
perioada iulie 1999 - iulie 2002 sucursala a realizat venituri din
mai multe surse. Astfel din datele înscrise în Anexa nr.6 la
Raportul de inspec�ie fiscal� rezult� c�, organul fiscal a stabilit
contribu�ia la fondul de turism �i în perioada de toamn� – iarn� -
prim�var�, perioad� în care societatea nu a înregistrat activitate
de turism.

Argumentarea celor sus�inute de c�tre petent� se bazeaz� pe
faptul c�, activitatea de turism este legat� de sezonul estival,
iar societatea are ca activitate de baz� cea de tab�r� de copii,
activitate pentru care nu se calculeaz� fond de turism. De asemenea
veniturile din activitatea de baz�, respectiv cazare �i alimenta�ie
public� realizate în sezonul estival sunt prestate în principal
grupurilor de copii �i turi�ti, iar în extrasezon acestea au fost
prestate diver�ilor clien�i care nu erau prezen�i în calitate de
turi�ti. În situa�ia prezentat�, petenta consider� c� aceste
venituri nu intr� sub inciden�a activit��ii de turism, a�a cum este
definit� prin O.G. nr.58/1998 cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare privind organizarea �i desf��urarea activit��ii de
turism în România.

Petenta sus�ine c� activitatea de tabere de copii nu poate fi
considerat� structur� de primire turistic�, clasificat� de M.C.T.T.
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În concluzie, se apreciaz� c� nu datoreaz� obliga�ia de plat�
suplimentar� pentru faptul c� baza de calcul stabilit� de organul
de control este eronat�.

Fa�� de cele prezentate, petenta solicit� admiterea
contesta�iei �i anularea deciziei de impunere nr…………/…….04.2005.

Petenta solicit� în conformitate cu prevederile art.179,
alin.2 din Codul de procedur� fiscal� suspendarea execut�rii
Deciziei de impunere contestat�.

II. Urmare adresei nr……………/…….11.2004 emis� de A.N.A.F. -
Direc�ia general� de inspec�ie financiar-fiscal� �i înregistrat� la
S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub nr…………/…….09.2004, organele de
control fiscal au procedat la verificarea activit��ii desf��urate
de c�tre SC CONSTANTA SRL Sucursala N�vodari în perioada 01.07.1999
- 31.07.2004.

Urmare verific�rii efectuate au fost stabilite obliga�ii de
plat� suplimentare, din care petenta a contestat doar contribu�ia
pentru fondul de turism precum �i accesoriile aferente. A�a cum
rezult� din  Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de
…….04.2005, obliga�ia de plat� suplimentar� este în cuantum de
………………… lei, pentru care accesoriile calculate sunt:

- major�ri de întârziere în sum� de ………………… lei;
- penalit��i în sum� de             ………………… lei.

Obliga�ia de plat� suplimentar� a fost stabilit� în baza
dispozi�iilor art.3, lit.a din O.G. nr.43/1998 privind fondul
special pentru promovarea �i dezvoltarea turismului, iar
accesoriile în baza dispozi�iilor H.G. nr.354/1999, H.G.
nr.564/2000, H.G. nr.1043/2001, H.G. nr.874/2002, H.G. nr.1513/2002
�i nr.67/2004, iar penalit��ile de întârziere conform prevederilor
O.G. nr.26/2001, nr.61/2002 �i nr.92/2003, republicat�.

Pentru obliga�iile de plat� stabilite suplimentar, organul de
control a emis Decizia de impunere nr…………/…….04.2005.

Din con�inutul acesteia, rezult� c� societatea are urm�toarele
obliga�ii de plat�:

- fond turism               ………………… lei,
- major�ri aferente         ………………… lei,
- penalit��i aferente       ………………… lei.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organului de control, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile
în spe��, se re�in urm�toarele:
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Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� organul de control fiscal
din cadrul S.A.F. - A.C.F.Constan�a avea competen�a legal� de a
emite Decizie de impunere pentru obliga�ia de plat� suplimentar�
reprezentând contribu�ia la fondul de turism stabilit� în sarcina
S.C. CONSTANTA S.R.L. Sucursala N�vodari, în condi�iile în care,
aceasta figureaz� în eviden�a Direc�iei Generale de Administrare a
Marilor Contribuabili Bucure�ti.

În fapt, prin adresa nr……………/…….08.2004 emis� de A.N.A.F -
Direc�ia General� de Inspec�ie Fiscal�, s-a dispus efectuarea unei
inspec�ii fiscale generale la sucursalele apar�inând S.C. CONSTANTA
S.R.L.

Din verificarea documentelor financiar-contabile puse la
dispozi�ia organelor de control fiscal a rezultat c�, în perioada
01.07.1999 - 31.07.2002, societatea a constituit în mod eronat
contribu�ia pentru fondul de turism, fapt pentru care au fost
calculate obliga�ii de plat� suplimentare în sum� de ……………… lei,
precum �i acesorii aferente reprezentând major�ri de întârziere în
sum� de …………………… lei precum �i penalit��i în sum� de ………………… lei.
Aceste constat�ri au fost consemnate în Raportul de inspec�ie
fiscal� din data de …….04.2005.

Pentru obliga�iile de plat� suplimentare, organul de control a
intocmit Decizia de impunere nr…………/…….04.2005.

Petenta contest� Raportul de inspec�ie fiscal� �i Decizia de
impunere invocând în sus�inere faptul c� nu a fost precizat modul
de stabilire a bazei de calcul asupra c�reia s-au calculat
obliga�iile de plat�. În aceste condi�ii petenta sus�ine c� baza de
calcul a fost eronat stabilit� pe considerentul c� în perioada
verificat� societatea a realizat venituri care nu intr� sub
inciden�a activit��ii de turism, iar pe de alt� parte activitatea
principal� respectiv, taberele de copii nu poate fi considerat� ca
structur� de primire turistic�. De asemenea petenta sus�ine c�
exist� diferen�e nejustificate între sumele stabilite în Raportul
de inspec�ie fiscal� �i cele înscrise în Decizia de impunere cu
privire la obliga�ia de plat� reprezentând accesorii.

În drept, aplicabile spe�ei invoc�m prevederile art.26
alin.(2) din O.G. nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur�
fiscal�, referitoare la pl�titorii de obliga�ii fiscale potrivit
c�rora:
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“pentru persoanele juridice cu sediul în România, care au
sedii secundare, pl�titor de obliga�ii fiscale este persoana
juridic�, cu excep�ia impozitului pe venitul din salarii, pentru
care plata impozitului se face, potrivit legii, de c�tre sediile
secundare ale persoanei juridice”.

Referitor la competen�a de administrare, dispozi�iile art.33
alin.(3) din acela�i act normativ, precizeaz�:

“competen�a de administrare a impozitelor �i taxelor pentru
marii contribuabili poate fi stabilit� în sarcina altor organe
fiscale, prin ordin al ministrului finan�elor publice”.

Cu privire la persoanele supuse inspec�iei fiscale,
dispozi�iile art.92 din H.G. nr.1050/2004 privind Normele
metodologice de aplicare a Codului de procedur� fiscal�,
precizeaz�:

“92.2 Organul fiscal competent poate delega competen�a de
efectuare a inspec�iei fiscale organelor fiscale în a c�ror raz�
teritorial� se afl� sediile secundare, în condi�iile art.96 alin.3
din Codul de procedur� fiscal�. În acest caz, coordonarea
activit��ii de ispec�ie fiscal� se face de c�tre organul fiscal în
a c�rui raz� teritorial� se afl� domiciliul fiscal al
contribuabilului.

92.3 La sediile secundare se încheie, de regul� acte de
inspec�ie care se centralizeaz� �i se definitiveaz� în actul de
inspec�ie încheiat de organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� se
afl� domiciliul fiscal al contribuabilului.”

În spe��, se re�ine c� inspec�ia fiscal� efectuat� la S.C.
CONSTANTA S.R.L. - Sucursala N�vodari de c�tre organele de control
din cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan�a s-a f�cut la solicitarea
A.N.A.F. - Direc�ia General� de Inspec�ie Financiar - Fiscal�, a�a
cum reiese din adresa nr……………/…….08.2004.

Urmare inspec�iei fiscale efectuate, au rezultat obliga�ii de
plat� suplimentare constând în diferen�e de impozite �i taxe,
precum �i acesorii aferente, din care petenta contest� suma de
………………… lei, reprezentând:

- contribu�ia pentru fondul de turism   -…………………… lei;
- dobânzi aferente                      -…………………… lei;
- penalit��i aferente                   -…………………… lei,
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Pentru obliga�iile de plat� suplimentare stabilite în Raportul
de inspec�ie fiscal�, organul de control a întocmit Decizia de
impunere înregistrat� sub nr…………/…….04.2005.

Fa�� de situa�ia prezentat� �i având în vedere dispozi�iile
legale mai sus prezentate, referitoare la pl�titorii de obliga�ii
fiscale, competen�a de administrare, precum �i cele referitoare la
efectuarea inspec�iei fiscale, se re�ine c� organele de control din
cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan�a în mod eronat au emis Decizia de
impunere pentru obliga�iile de plat� suplimentare stabilite prin
actul de control.

Men�ion�m de altfel c� prin adresa nr……………/…….11.2004
înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub nr……………/…….11.2004,
transmis� de Direc�ia General� de Inspec�ie Financiar - Fiscal�, se
precizeaz� c� “Rezultatele inspec�iei fiscale generale efectuat� la
sucursale sau agen�ii, vor fi consemnate în rapoarte de inspec�ie
fiscal� par�iale ce vor fi centralizate în raportul de inspec�ie
fiscal� general� încheiat la sediul social al societ��ii”.

În contextul celor prezentate, se re�ine c� organul de control
avea numai competen�a de a întocmi raportul de inspec�ie fiscal� la
nivelul sucursalei N�vodari - S.C. CONSTANTA S.R.L., urmând ca
acesta s� fie transmis în vederea centraliz�rii la sediul social al
societ��ii.

În acest� situa�ie prin prezenta decizie se va dispune
admiterea contesta�iei cu consecin�a anul�rii Deciziei de impunere
nr……………/…….04.2005, urmând ca Raportul de inspec�ie fiscal�
încheiat în data de …….04.2005 s� fie transmis societ��ii CONSTANTA
SRL în vederea centraliz�rii în raportul de inspec�ie fiscal�
general�.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.185 alin.(1)
�i (2) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�,  se
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DECIDE:

 Admiterea contesta�iei formulate de S.C. CONSTANTA S.R.L. -
SUCURSALA N�VODARI împotriva Deciziei de impunere nr…………/…….04.2005
�i anularea în totalitate deciziei pentru suma de ………………… lei
reprezentând:

- contribu�ie fond turism           ……………………… lei;
- dobânzi aferente                  ……………………… lei;
- penalit��i aferente               ……………………… lei.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
                       VASILICA MIHAI

                                          �EF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II,

                                           EMILIA CRÂNGU�

D.G./4 EX.
14.06.2005


