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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE  
A JUDE�ULUI S U C E A V A 
 

 
 

DECIZIA NR. 004 
din 09.01.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de persoana fizic� 
....., din localitatea Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ..... din 02.12.2005 

 
 
 

      Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat�  de  Administra�ia Finan�elor Publice  a municipiului Suceava prin  adresa  
nr.  .....,  înregistrat�  la  Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Suceava  
sub  nr.  ...../02.12.2005,  cu privire la contesta�ia  formulat�  de  persoana fizic� 
....., având domiciliul în localitatea Suceava, str. ….. jude�ul Suceava .   

 
     Persoana fizic� ....., din localitatea Suceava, contest�  m�surile  stabilite 

prin Decizia de impunere anual� nr. ....., întocmit� de Administra�ia Finan�elor 
Publice  Suceava privind  suma  de  ….. lei, reprezentând impozit pe venitul 
aferent anului 2004. 
  

     Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003  privind  Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

 

     Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 
179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

     I.  Persoana fizic� ....., din localitatea Suceava, contest� m�surile  
stabilite  prin  Decizia de impunere anual� nr. ....., întocmit� de Administra�ia 
Finan�elor Publice  Suceava privind  suma  de  ….. lei,  reprezentând 
diferen�� de impozit pe venitul aferent anului 2004. 

 
       Persoana fizic� ..... precizeaz� c�  o dat� cu declara�ia de venit global nr. 
….. a depus documenta�ia necesar� pentru a beneficia de deducerea din venitul 
global a cheltuielilor cu reabilitarea termic� a locuin�ei de domiciliu efectuate în 
anul 2004. 
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                  Petenta precizeaz� c� prin decizia de impunere nr. .....au fost admise la 
deducere cheltuielile în sum� de ….. lei, adic� jum�tate din suma cheltuielilor 
efectuate cu reabilitarea termic� a locuin�ei cuprinse în factura nr. ..... �i chitan�a 
nr. .....depuse la dosarul cauzei. 
                   Contestatoarea sus�ine c� au fost înc�lcate prevederile art. 86 alin. 1 
lit. c din Legea nr. 571/2003 unde este prev�zut� suma de 1.500 lei ca limit� 
pentru deducerea cheltuielilor cu reabilitarea locuin�ei. 
 
    II. Prin  Decizia de  impunere anual� nr.  .....,  organele  de  inspec�ie  
fiscal�  din  cadrul   Administra�iei Finan�elor Publice Suceava  au  stabilit  
impozitul pe venitul anual global datorat pe anul 2004 în baza Declara�iei de 
venit global pe anul 2004 �i a Notei de constatare nr. ...... 

  
     Prin Nota de constatare nr. ....., organul fiscal a analizat documentele 

justificative depuse de ..... pentru acordarea deducerii din venitul global a 
cheltuielilor în sum� de ….. lei pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu,  
efectuate în anul 2004. 

     În urma verific�rilor efectuate, organul fiscal a constatat c� suma de ….. 
lei reprezint� cheltuieli cu montarea de repartitoare la corpurile de înc�lzire �i se 
încadreaz� în prevederile art. 2 alin. 1 din  H.G. nr. 1234/2004. 

     Organul fiscal, �inând cont de prevederile art. 2 alin 5 �i art. 5 lit. b din 
H.G. nr. 1234/2004 �i de faptul c� imobilul la care s-au efectuat lucr�ri de 
reabilitare termic� este de�inut în comun cu so�ul ....., a acordat drept de deducere 
pentru 50% din cheltuielile de reabilitare termic�, adic� pentru cheltuieli în sum� 
de ….. lei. 

     Prin decizia de impunere anual� nr. ....., organele de control au stabilit c� 
impozitul pe venitul anual global datorat de persoana fizic� ..... pentru anul 2004 
este în sum� de ….. lei. Pentru anul 2004, pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit stabilite în sarcina contribuabilului au fost de ….. lei.  
     La punctul 21 din Decizia de impunere pe anul 2004, s-au calculat 
diferen�ele de impozit de restituit contribuabilului, în sum� de ….. lei (….. lei – 
….. lei). 
 

     III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  
având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  
vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
      În ceea ce prive�te  suma  contestat�  de  ….. lei, Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� 
cheltuielile cu materialele în sum� de ….. lei efectuate de persoana fizic� ..... 
în anul 2004 sunt deductibile la calculul venitului anual global, în condi�iile în 
care lucr�rile sunt efectuate pentru o locuin�� de�inut� în proprietate comun� 
cu so�ul. 
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     În  fapt, prin Nota de constatare nr. ....., organul de control a considerat 
c� din cheltuielile în sum� total� de ….. lei efectuate pentru reabilitarea locuin�ei, 
persoana fizic� ..... poate beneficia de deducere pentru cheltuielile în suma de ….. 
lei, conform prevederilor art. 2 alin 1din H.G. nr. 1234/2004. 

    Din suma total� de ….. lei, organul de control nu a admis la deducere 
cheltuieli în sum� de ….. lei, adic� 50% din valoarea tuturor cheltuielilor efectuate 
cu reabilitarea termic�, motivat de faptul c� petenta are drept de deducere numai 
pentru cheltuielile corespunz�toare cotei-p�r�i din imobilul de�inut în proprietate 
comun� cu so�ul. 

 
      În drept, în ceea ce prive�te deductibilitatea cheltuielilor de 

reabilitare termic� a locuin�ei de�inut� în comun de mai mul�i proprietari, 
sunt aplicabile prevederile art. 2 alin 5 din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1234/2004 
pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual global a 
cheltuielilor pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu, destinate reducerii 
pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii confortului termic, care precizeaz�: 

 
               „ART 2 
               (5)Cheltuielile deductibile aferente fiec�rui proprietar, persoan� 
fizic�, al locuin�ei de domiciliu în situa�ia copropriet��ii indivize[…] se 
determin� propor�ional cu cota-parte indiviz� din proprietatea comun� 
de�inut� de fiecare proprietar.” 
 

     �i ale art. 5 din acela�i act normativ, care stipuleaz�: 
     „ART. 5 

                Deducerea reprezentând cheltuielile pentru reabilitarea termic� a 
locuin�ei se acord� persoanei fizice care o de�ine în proprietate, pe baza 
documentelor justificative prev�zute la art. 4, astfel: 
                 a) pentru locuin�a de�inut� de o singur� persoan�, deducerea se 
acord� proprietarului; 
                 b) dac� locuin�a este de�inut� în comun, deducerea se acord� 
fiec�rui coproprietar contribuabil.” 

 
       Din prevederile legale citate rezult� c� cheltuielile de reabilitare termic� 

a locuin�ei sunt deductibile propor�ional cu cota-parte indiviz� din proprietatea 
comun� de�inut� de fiecare proprietar. 

       Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� persoana fizic� 
..... a efectuat în cursul anului 2004 cheltuieli de reabilitare termic� în sum� de ….. 
lei la locuin�a de domiciliu, pe care o de�ine în proprietate comun� împreun� cu 
so�ul.  

       Având în vedere cele prezentate rezult� c� persoana fizic� ..... nu 
beneficiaz� de deducere la calculul venitului anual global a cheltuielilor cu 
lucr�rile de reabilitare termic� aferente cotei-p�r�i din imobil de�inut în proprietate 
de so�, adic� 50% din total cheltuieli în sum� de ….. lei, respectiv ….. lei. 

       În consecin��, urmeaz� a se respinge contesta�ia, ca neîntemeiat�. 
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       Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  

prevederilor H.G. nr. 1234/2004 de aprobare a Procedurii privind deducerea din 
venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu, 
destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii confortului 
termic, coroborate cu art. 186 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 

 
DECIDE: 

 
      Respingerea contesta�iei formulate de persoana fizic� ..... din 

localitatea Suceava împotriva Deciziei de impunere anual� nr. ....., întocmit� 
de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului  Suceava privind  suma  de  
….. lei, reprezentând impozit pe venitul aferent anului 2004, ca neîntemeiat�. 
 

        Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
  
 
                                                                                         
 
 
 
                                                                                                 
 


