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DECIZIA nr.126/24.10.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. BUCURE�TI S.A.
SUCURSALA CONSTAN�A

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 Direc�ia General� de Administrare
a Marilor Contribuabili - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii prin
adresa nr…………/…………………2005, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/…………………2005, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C.
BUCURE�TI S.A. - Sucursala Constan�a, cu sediul în Constan�a,
Bd……………… nr………, CF …………………, J13/………………/2003.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile stabilite prin
Raportul de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr……………… din data de
……………………2004, întocmit de c�tre organele de control din cadrul
S.A.F. - A.C.F. Constan�a.

Sumele contestate sunt urm�toarele:

- fond special de solidaritate pentru
 persoanele cu handicap                    …………………… lei
- major�ri de întârziere                   …………………… lei
- penalit��i întârziere                    …………………… lei
- fond pentru sus�inerea înv���mântului    …………………… lei
- major�ri de întârziere                   …………………… lei
- penalit��i de întârziere                 …………………… lei
- tva deductibil                           …………………… lei
- cheltuieli nedeductibile fiscal          …………………… lei
Men�ion�m c� prin Sentin�a civil� nr………/CA pronun�at� de

Curtea de Apel Constan�a în �edin�a public� din data de ………………2005,
s-a admis cererea formulat� de SC BUCURE�TI SA prin Sucursala

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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Constan�a, cu consecin�a anul�rii Deciziei nr.5/25.01.2005 emis� de
DGFP Constan�a - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii �i trimiterea
cauzei aceluia�i organ în vederea solu�ion�rii pe fond a
contesta�iei.

I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub
nr………………/……………………2004, petenta contest� Raportul de inspec�ie
fiscal� din data de ………………2004 întocmit de organele de control
fiscal din cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan�a transmis societ��ii cu
adresa nr…………/…………………2004.

În sus�inerea contesta�iei petenta invoc� urm�toarele:
1. Referitor la punctul 2 al Raportului de inspec�ie fiscal�

din data de ………………2004, petenta sus�ine c� nu datoreaz� debitul în
cuantum de …………………… lei reprezentând contribu�ia la Fd. special de
solidaritate social� pentru persoanele cu handicap precum �i
accesoriile aferente motivând c� a�a cum rezult� din Anexa nr.1
întocmit� de societate, nu datoreaz� aceast� sum� pe considerentul
c� a beneficiat de prevederile art.1-3 din OUG nr.152/2001.

2.Referitor la punctul 3 al Raportului de inspec�ie fiscal�
din data de ………………2004, petenta sus�ine c� nu datoreaz� debitul în
sum� de ………………… lei reprezentând contribu�ia la Fd. special pentru
sus�inerea înv���mîntului de stat, precum �i accesoriile aferente,
motivînd c� societatea a beneficiat de prevederile OUG nr.152/2001
�i ale HG nr.2285/2001, respectiv de stingerea prin anulare a
obliga�iilor bugetare precum �i a major�rilor �i penalit��ilor de
întârziere aferente înregistrate la data de 30.09.2001.

Referitor la aceste dou� obliga�ii de plat�, în contesta�ie
petenta sus�ine c� a întocmit situa�iile prev�zute de Normele
metodologice de aplicare a HG nr.2285/2001, privind obliga�iile de
plat� înregistrate �i neachitate la data de 30.09.2001, precum �i
major�rile �i penalit��ile aferente, a�a cum rezult� din Adeverin�a
nr…………/11.12.2001, eliberat� de DGFP Constan�a. În baza acestor
situa�ii s-a procedat la stingerea prin anulare a obliga�iilor de
plat� înregistrate la data de 30.09.2001 precum �i la scutirea la
plat� a major�rilor �i penalit��ilor de întârziere, conform
dispozi�iilor legale în vigoare.

În aceste condi�ii, petenta sus�ine c� organul de inspec�ie
fiscal� în mod eronat a considerat c� obliga�iile de plat� aferente
lunii septembrie 2001 nu se sting prin anulare, de�i prevederile
OUG nr.152/2001 �i ale HG nr.2285/2001, prev�d c� se sting prin
anulare obliga�iile datorate �i neachitate, înregistrate la data de
30.09.2001, deci inclusiv �i cele aferente lunii septembrie. Mai
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mult, organul de inspec�ie fiscal� a calculat major�ri �i
penalit��i de întârziere pentru neachitarea la scaden�� a
obliga�iilor fiscale din perioada 01.10.1999 - 30.09.2001, în
condi�iile în care acestea sunt scutite prin efectul legii.

3. Referitor la punctul 5 din Raportul de inspec�ie din data
de …………………2004, privind TVA în sum� de ………………… lei, petenta
consider� c� m�sura dispus� de organul de inspec�ie fiscal� cu
privire la neacordarea dreptului de deducere al tva este nelegal�.
În acest sens, petenta sus�ine c� în perioada sept.2002 - dec.2002,
nu au fost realizate lucr�ri de construc�ii montaj ci livr�ri de
piese de schimb confec�ionate sau recondi�ionate. Astfel, prin
lucr�rile executate în aceast� perioad� nu s-au realizat
construc�ii noi, ci au fost demontate piesele vechi uzate �i
montate piesele noi confec�ionate. În aceste condi�ii, societatea a
exercitat în mod corect dreptul de deducere al TVA, întrucât
lucr�rile în cauz� nu sunt de natura celor prev�zute la art.16
pct.7 din LG nr.345/2002, privind taxa pe valoarea ad�ugat�.

4. Referitor la punctul 6 din Raportul de inspec�ie fiscal�
din data de ………………2004, privind cheltuielile nedeductibile din
punct de vedere fiscal în sum� de ………………… lei, petenta sus�ine c�
aceast� sum� reprezint� contravaloarea lucr�rilor de repara�ii
executate la mijloacele fixe existente în patrimoniul sucursalei,
în perioada 2001 �i 2002. În actul de control s-a stabilit c�
lucr�rile reprezint� de fapt investi�ii la mijloacele fixe
existente, precum �i lucr�ri de construc�ii montaj situa�ie în care
acestea sunt tratate ca fiind cheltuieli nedeductibile din punct de
vedere fiscal.

În sus�inerea contesta�iei, petenta invoc� dispozi�iile LG
nr.414/2002, art.9, alin.7 �i ale pct.5, alin.6 din OUG
nr.217/1999, referitoare la cheltuielile nedeductibile fiscal, iar
în cuprinsul acestora nu se reg�sesc cheltuielile cu repara�iile.
Totodat� petenta invoc� �i dispozi�iile art.9 din HG nr.909/1997,
potrivit c�rora “cheltuielile privind repara�iile de orice fel, ce
se fac la mijloacele fixe, au ca scop restabilirea st�rii tehnice
ini�iale prin înlocuirea componentelor uzate”, ori lucr�rile
efectuate de societate au avut drept scop repararea �i înlocuirea
componentelor uzate.

În consecin�� fa�� de cele prezentate, petenta sus�ine c� la
determinarea profitului impozabil cheltuielile cu repara�iile
efectuate de societate trebuiesc tratate ca deductibile din punct
de vedere fiscal.
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II. Urmare adresei nr……………/……………………2004 emis� de A.N.A.F. -
Direc�ia general� de administrare a marilor contribuabili �i
înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub nr…………/…………………2004,
organele de control fiscal au procedat la verificarea activit��ii
desf��urate de c�tre SC BUCURE�TI SA - Sucursala CONSTAN�A.
Perioada verificat� a fost 01.10.1999 - 31.12.2002.

Urmare verific�rii efectuate prin Raportul de inspec�ie
fiscal� din data de ………………2004 au fost stabilite obliga�ii de plat�
suplimentare, din care petenta a contestat contribu�ia pentru
fondul special de solidaritate social� �i accesoriile aferente în
cuantum de ……………… lei, precum �i contribu�ia pentru fondul de
înv���mânt �i accesoriile aferente în cuantum de ……………… lei.

De asemenea organul de inspec�ie a constatat c�:
-în anul 2002 societatea a dedus în mod eronat TVA în sum� de

………………… lei, înc�lcând astfel dispozi�iile pct.7.13 din HG
nr.401/2000 �i ale art.16 pct.7 din Legea nr.345/2002, potrivit
c�rora exigibilitatea TVA-ului aferent� sumelor constituite drept
garan�ie pentru acoperirea eventualelor reclama�ii privind
calitatea lucr�rilor ia na�tere la data recep�iei definitive sau la
data încas�rii sumelor;

-în perioada 2001-2002, societatea a efectuat investi�ii la
mijloacele fixe existente în patrimoniu, pe care le-a considerat ca
fiind lucr�ri de repara�ii, înregistrându-le în cont “611” -
cheltuieli repara�ii �i între�inere.

Lucr�rile de construc�ii montaj au m�rit durata de func�ionare
a mijloacelor fixe, �i prin urmare cu valoarea acestora societatea
trebuia s� majoreze valoarea mijloacelor fixe.

Prin înregistrarea pe cheltuieli a valorii investi�iilor
efectuate, organul de control a stabilit c� au fost înc�lcate
dispozi�iile art.7, lit.d din Legea nr.15/1994 coroborate cu cele
ale NM nr.909/1997, cu modific�rile ulterioare.

În aceste condi�ii prin actul de control s-a stabilit c� suma
de ………………… lei înregistrat� în contul de cheltuieli privind
repara�iile este nedeductibil� din punct de vedere fiscal �i prin
urmare va fi avut� în vedere la calculul impozitului pe profit.

Pentru obliga�iile de plat� stabilite suplimentar, organul de
inspec�ie fiscal� a emis Decizie de impunere înregistrat� sub
nr…………/…………………2004.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
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organului de control, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile
în spe��, se re�in urm�toarele:

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�iile de plat� suplimentare
reprezentând contribu�ia la fondul special de solidaritate social�
pentru persoanele cu handicap �i pentru fondul special pentru
sus�inerea înv���mântului de stat, stabilite în sarcina S.C.
BUCURE�TI S.A. - Sucursala CONSTAN�A, în condi�iile în care,
acestea sunt administrate de c�tre Direc�ia General� de
Administrare a Marilor Contribuabili Bucure�ti.

În fapt, prin adresa nr……………/…………………2004 emis� de A.N.A.F -
Direc�ia General� de Administrare a Marilor Contribuabili, Direc�ia
de Inspec�ie Fiscal�, s-a dispus efectuarea unei inspec�ii fiscale
la sucursala S.C. CONSTANTA S.A. CONSTAN�A.

Din verificarea documentelor financiar-contabile puse la
dispozi�ia organelor de control fiscal a rezultat c� pentru
perioada 01.10.1999 - 31.12.2002, societatea datoreaz� diferen�e de
plat� suplimentare reprezentând contribu�ia la fondul special de
solidaritate social� pentru persoanele cu handicap �i accesoriile
aferente în cuantum de ………………… lei �i pentru fondul special de
sus�inere a înv���mântului de stat �i accesoriile aferente în
cuantum de ……………… lei, din care petenta a contestat suma de ………………
lei.

Sumele stabilite suplimentar reprezint� de fapt obliga�iile de
plat� aferente lunii septembrie 2001, pe care societatea în mod
eronat le-a inclus în situa�ia transmis� �i înregistrat� la MF sub
nr…………/20.12.2001 pentru a beneficia de stingerea lor prin anulare,
conform dispozi�iilor art.1-3 din OUG nr.152/2001 �i a Normelor
metodologice nr.2285/106118/2001 privind procedura de aplicare.

Totodat� s-a constatat c�:
-în perioada 01.10.1999 - 31.12.2002 s-a dedus în mod eronat

TVA în cuantum de ………………… lei, din care petenta contest� suma de
………………… lei.

  Suma contestat� reprezint� TVA deductibil� aferent� lucr�rilor
executate de furnizori pentru care, conform contractelor, s-au
acordat garan�ii în vederea acoperirii eventualelor reclama�ii
privind calitatea lucr�rilor.

- în perioada 2001 - 2002, a fost înregistrat� în contul de
cheltuieli privind repara�iile suma de …………………… lei, sum� care
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reprezint� contravaloarea investi�iilor efectuate la
mijloacele fixe existente în patrimoniul sucursalei.
Organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� lucr�rile de

investi�ii efectuate au m�rit durata de func�ionare a mijloacelor
fixe, fapt pentru care, cu aceast� valoare sucursala trebuia s�
majoreze valoarea mijloacelor fixe. În aceste condi�ii,
cheltuielile înregistrate de sucursal� în contul de cheltuieli sunt
nedeductibile din punct de vedere fiscal, fapt pentru care vor fi
luate în calcul la stabilirea profitului impozabil.

Pentru obliga�iile de plat� suplimentare, organul de control a
emis Decizia de impunere nr……………/29.11.2004.

Petenta contest� m�surile dispuse prin Raportul de inspec�ie
fiscal� motivând c�:

- nu datoreaz� obliga�iile de plat� suplimentare, deoarece a
beneficiat de prevederile art.1-3 din OUG nr.152/2001,
respectiv de stingerea prin anulare a obliga�iilor bugetare, a
major�rilor de întârziere �i a penalit��ilor aferente,
datorate la data de 30.09.2001;

- deducerea TVA în sum� de ……………… lei în perioada sept. -
dec.2002 s-a f�cut în mod legal, deoarece garan�ia constituit�
nu se refer� la lucr�ri de construc�ii-montaj ci la livr�ri de
piese de schimb confec�ionate �i recondi�ionate;

- suma de ………………… lei reprezint� cheltuieli cu lucr�rile de
repara�ii aferente mijloacelor fixe existente în patrimoniul
sucursalei, executate în perioada 2001-2002.
Suma reprezint� contravaloarea lucr�rilor de repara�ii, care

potrivit dispozi�iilor legale nu sunt considerate ca fiind
nedeductibile fiscal, deoarece nu se reg�sesc în prevederile art.6,
alin.6 din OUG nr.217/1999 �i nici în cele ale art.9, alin.7 din
Legea nr.414/2002.

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:

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

“Pentru administrarea de c�tre organele fiscale din subordinea
ANAF a crean�elor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv
de sediile secundare ale acestora competen�a poate fi stabilit� în
sarcina altor organe fiscale decât cele prev�zute la alin.1, prin
ordin al ministrului finan�elor publice (…)”.

Cu privire la competen�a de realizare a inspec�iei fiscale,
dispozi�iile art.92 din H.G.105O/2004 privind Normele de aplicare a
Codului de procedur� fiscal�, republicat precizeaz�:

“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.”

Din interpretarea acestor dispozi�ii legale, se re�ine c�,
petenta în calitate de Sucursal� a SC BUCURE�TI SA nu are
personalitate juridic� �i în consecin�� nu este pl�titoare de
impozite �i taxe, cu excep�ia impozitului pe venitul din salarii
prev�zut la art.26 alin.2 din Codul de procedur� fiscal�, situa�ie
în care administrarea crean�elor fiscale se efectueaz� de c�tre
organul fiscal competent în a c�rui raz� teritorial� î�i are
domiciliul fiscal contribuabilul.

În spe��, se re�ine c� inspec�ia fiscal� efectuat� la S.C.
BUCURE�TI SA - Sucursala CONSTANTA de c�tre organele fiscale din
cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan�a, s-a f�cut la solicitarea A.N.A.F.
- Direc�ia General� de Administrare a contribuabililor mari -
Direc�ia de inspec�ie fiscal�, a�a cum reiese din adresa
nr…………/…………………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� urm�toarele:

- fond special de solidaritate pentru
 persoanele cu handicap                       ……………… lei
- major�ri de întârziere                      ……………… lei
- penalit��i întârziere                       ……………… lei
- fond pentru sus�inerea înv���mântului       ……………… lei
  major�ri de întârziere                      ……………… lei
- penalit��i de întârziere                    ……………… 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……………/29.11.2004.

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……………/………………2004
înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub nr………/…………………2004,
transmis� de Direc�ia General� de Administrare a Marilor
Contribuabili - Direc�ia de Inspec�ie Fiscal�, se precizeaz� c�
“Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat (…), ce cuprinde
rezultatele verific�rii, va face parte integrant� din Raportul de
inspec�ie fiscal�, încheiat la central� �i va fi transmis în cel
mai scurt timp posibil”.

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 CONSTANTA, în care s� consemneze toate aspectele
constatate, urmând ca acesta s� fie transmis organului fiscal
competent, în vederea centraliz�rii informa�iilor �i stabilirii
obliga�iilor de plat� datorate de SC BUCURE�TI SA, persoan�
juridic� pl�titoare de impozite �i taxe.

În concluzie, se re�ine c� organul fiscal din cadrul SAF - ACF
Constan�a în mod eronat a emis Decizia de impunere pentru
obliga�iile fiscale suplimentare reprezentând, contribu�ia la
fondul special pentru persoane cu handicap �i pentru fondul special
de sus�inere a înv���mântului precum �i accesoriile aferente.

În acest� situa�ie prin prezenta decizie se dispune admiterea
contesta�iei cu consecin�a anul�rii Deciziei de impunere
nr………/29.11.2004, urmând ca Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat
în data de …………………2004 s� fie transmis Direc�iei de Inspec�ie
fiscal� - Direc�ia General� de Administrare a Marilor
Contribuabili, în vederea centraliz�rii în raportul de inspec�ie
fiscal� general�.

Referitor la constat�rile organului de control cu privire la
deducerea eronat� a TVA în sum� de ……………… lei precum �i la suma de
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…………………… lei ca fiind cheltuieli nedeductibile din punct de vedere
fiscal preciz�m c�, aceste constat�ri urmeaz� s� fie preluate,
centralizate �i tratate la nivel de central�, respectiv la nivelul
SC  BUCURE�TI SA, de c�tre organul fiscal competent s� administreze
crean�ele fiscale. Astfel, în Raportul de inspec�ie fiscal� ce va
fi încheiat la domiciliul fiscal al contribuabilului, vor fi
analizate toate influien�ele fiscale constatate la sucursale, în
vederea stabilirii obliga�iilor fiscale suplimentare la bugetul
general consolidat.

În aceste condi�ii se re�ine c�, petenta a formulat
contesta�ie împotriva unor sume care nu au titlu definitiv, acestea
fiind stabilite printr-un act premerg�tor, care st� la baza
emiterii unui act administrativ fiscal.

În consecin��, referitor la acest cap�t de cerere pentru
motivele expuse contesta�ia înaintat� de Sucursala BUCURESTI SA
urmeaz� a se respinge ca prematur formulat�.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.175 �i art.186
alin.(1) �i (2) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.
nr.92/2003 republicat�,  se

DECIDE:

1.Admiterea contesta�iei formulate de S.C. BUCURE�TI S.A. -
SUCURSALA CONSTAN�A împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� din
data de ………………2004 �i anularea par�ial� a deciziei de impunere
nr………………/29.11.2004 pentru urm�toarele sume:

- fond special de solidaritate pentru
 persoanele cu handicap                   ………………… lei
- major�ri de întârziere                      ………………… lei
- penalit��i întârziere                       ………………… lei
- fond pentru sus�inerea înv���mântului       ………………… lei
- major�ri de întârziere                     ………………… lei
- penalit��i de întârziere                    ………………… lei

2.Respingerea contesta�iei ca prematur formulat� pentru:
- ……………… lei reprezentând TVA deductibil;
- ……………… lei reprezentând cheltuieli nedeductibile din punct

de vedere fiscal.



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83
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Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.188, alin.2 din O.G.
nr.92/24.12.2003, republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i
ale art.11, alin.1 din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6
luni de la data primirii, la instan�a de contencios administrativ
competent� din cadrul Tribunalului Constan�a.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
                       VASILICA MIHAI

D.G./4 EX.
21.10.2005


