DECIZIA Nr.7

Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata asupra contestatiei formulata de ,
avand ca obiect Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice
romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 , prin care s-a stabilit in minus o diferenta de
impozit pe venitul anual global .
Petenta contesta Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele
fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 , prin care s-a stabilit in minus o diferenta
de impozit pe venitul anual global , pentru urmatoarele motive :
Petenta a depus actele necesare o data cu Declaratia 200 , factura , devizul chitanta
precum si actele din care reiese ca sotul si copii sunt in intretinerea sa , domiciliul fiind acelasi
cu al sotului .
La stabilirea deducerilor din venitul anual global organul fiscal a avut in vedere
urmatoarele acte normative:
- prevederile art.86 alin.1 lit.c) si d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal;
- prevederile art.5 , din HG 1234 / 2004 privind deducerea reprezentand cheltuieli pentru
reabilitarea locuintei conform caruia acestea ,, se acorda persoanei fizice care detine o
proprietate , pe baza documentelor justificative prevazute la articolul 4 “.
- Ordinul 1941 / 28.12.2004 privind procedura acordarii deducerilor din venitul anual
global potrivit art.86 alin.(1) lit.d)-f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal .
Intrucat din contractul de schimb , atasat la declaratia de venit global nu reiese ca petenta
este proprietara sau coproprietara apartamentului pentru care solicita deducerea, schimbul a
avand ca obiect un apartament dobandit de sot inainte de casatorie , nu s-au acordat deduceri
pentru reabilitarea locuintei de domiciliu .
Cauza suspusa solutionarii , a fost deductibilitatea cheltuielilor pentru reabilitarea
locuintei .
In drept , sunt aplicabile prevederile art.86 alin.1, lit. c) din Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal care stipuleaza :
"Venitul anual global impozabil se stabileste prin deducerea din venitul anual global in
ordinea urmatoarelor:
................................
c) Cheltuielile privind reabilitarea locuintei de domiciliu destinate reducerii pierderilor de
caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, in limita sumei de 1.500 lei RON, conform
procedurii stabilite, prin hotarare a Guvernului la initiativa Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului", ale art.5 din HGnr.1234/2004 privind deducerea din venitul anual
global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de
caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, unde este prevazut:
"Deducerea reprezentand cheltuielile pentru reabilitarea termica a locuintei se acorda
persoanei fizice care o detine in proprietate, pe baza documentelor justificative prevazute la
art.4, astfel:
a) pentru locuinta detinuta de o singura persoana, deducerea se acorda proprietarului",
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ale art.4 (2) din HG nr.1234/2004 unde este prevazut:
"Documentele de plata prevazute la alin.(1), lit."b" pot fi emise pe numele unuia sau
ambilor soti, in situatia in care locuinta este dobandita in timpulcasatoriei" si ale art.186 (1) din
OG nr.92/2003, republicata privind Codul de Procedura Fiscala, unde este prevazut:
"Prin decizie contestatia va putea fi admisa in totalitate sau in parte, ori respinsa".
Avand in vedere cele retinute si prevederile legale prezentate s-a decis respingerea
neintemeiata a contestatiei .
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Directorul Executiv al DGFP Galati , Ec. Costica Onica ,

DECIDE:

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de Valean Petru , impotriva
actului constatator nr. 208 / 04.12.2003 privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului
stat si a procesului verbal nr.19.300 / 04.12.2003 , completat de p/v 20195 / 19.12.2003 , privind
calculul accesoriilor pentru neplata la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat prin care s-au
stabilit :
- Taxe vamale 39.555.830 lei
- TVA 7.515.608 lei
- Dobanzi 5.085.811 lei
TOTAL : 52.157.249 lei
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