
   MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
     Directia Generala a Finantelor Publice Brasov
    

DECIZIA NR. 106

Directia generala a finantelor publice Brasov, Biroul de solutionare a
contestatiilor a fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice Brasov, Serviciul
G.R.C.D.F-P.F, privind solutionarea contestatiei formulata de catre persoana fizica .

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice Brasov, Serviciul Gestionare Registru
Contribuabili si Declaratii Fiscale-Persoane Fizice, in Decizia de impunere anuala,
emisa pentru veniturile realizate  pe anul 2004, privind suma , reprezentand diferenta de
impozit pe venit de regularizat in plus. 

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art.177, alin.1 din OG
92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala.

Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

I. Petentul, contesta Decizia de impunere anuala emisa pentru veniturile
realizate in anul 2004, motivand urmatoarele:

Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in anul 2004 a fost
transmisa, prin Oficiul Postal Brasov, pentru plata unei diferente de impozit pentru anul
2004.

Petentul sustine ca Declaratia de venit global pentru anul 2004, a fost depusa in
termenul legal si cuprinde si documentele justificative referitoare la reabilitarea
locuintei. 

Fata de cele aratate petentul solicita anularea diferentei de impozit de plata din
decizia mentionata si reconsiderarea cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea locuintei

II. Prin Decizia de impunere anuala, emisa pentru veniturile realizate pe anul
2004, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice Brasov, Serviciul
G.R.C.D.F-P.F, au stabilit o diferenta de impozit pe venit de regularizat in plus,
motivand urmatoarele:

Contribuabilul a depus Declaratia de venit global pentru veniturile realizate in
anul 2004 in termen legal, insotita de fisa  fiscala FF1 si fisele fiscale FF2 .

  
Prin compararea datelor din Declaratia de venit global a contribuabilului si a

datelor din evidenta fiscala, in baza art.90 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
organele fiscale au emis Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in anul
2004, prin care s-a stabilit un venitul anual global impozabil, la care s-a calculat o
diferenta de impozit de plata .

Avand in vedere ca in cursul anului 2004, petentului i s-a stabilit ca obligatie de
plata in contul impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorii de venituri din
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salarii, prin Decizia de impunere anuala pentru anul 2004 a rezultat o diferenta de
impozit pe venit de plata .

La emiterea Deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate in anul
2004, organele fiscale nu au acordat deducerile din venitul anual global, a cheltuielilor
pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, intrucat petentul nu a depus toate
documentele prevazute de art.4, alin.3 din HG 1234/2004, pentru aprobarea Procedurii
privind deducerea din venitul anual a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei destinate
reducerii pierderilor de caldura,  pana la termenul stabilit pentru depunerea declaratiei
de venit global.  

III. Avand in vedere constatarile organelor de control, sustinerile petentului,
documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare
in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca, petentul poate beneficia de deducerea
din venitul anual global a cheltuielilor efectuate cu reabilitarea locuintei de
domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura, in conditiile in care din
documentele prezentate la dosarul cauzei se constata, ca nu a depus toate
documentele prevazute de HG 1234/2004.

Cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.4 si art.6 din HG
1234/05.08.2004 pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual
global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei, destinate reducerii pierderilor de
caldura. care precizeaza urmatoarele;

“Art.4
(1) Pentru a beneficia de deducerea prev�zut� la art. 86 alin. (1) lit. c) din

Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare, este necesar� anexarea la declara�ia de
venit global a urm�toarelor documente în copie:

a) devizul de lucr�ri întocmit de persoana fizic�/juridic� autorizat�, respectiv
declara�ie pe propria r�spundere în cazul realiz�rii lucr�rilor în regie proprie, din
care s� reias� materialele specifice achizi�ionate �i categoriile de lucr�ri executate,
exprimate în unit��i fizice �i valorice;

b) documentele justificative care atest� plata;
c) documentele justificative privind plata cheltuielilor �i repartizarea acestora

pe fiecare proprietar, în cazul lucr�rilor executate la p�r�ile comune ale
condominiului;

d) actul de proprietate;
e) actul de identitate;
f) actele de stare civil�, dup� caz.
(3) Pentru acordarea deducerii de c�tre organul fiscal, contribuabilii au

obliga�ia s� depun� documentele justificative prev�zute mai sus, o dat� cu declara�ia
de venit global, pân� la termenul stabilit pentru depunerea acesteia.”

“ART. 6
Facilitatea se acord� pentru veniturile supuse procedurii de globalizare în anul

de impunere, indiferent de data construirii locuin�ei de domiciliu, pe baza
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documentelor care atest� efectuarea cheltuielilor în anul respectiv pentru reabilitarea
locuin�ei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul
îmbun�t��irii confortului termic al acesteia.”

         Din documentele prezentate la dosarul cauzei se constata ca petentul nu a anexat
pana la termenul stabilit pentru depunerea declaratiei de venit global pentru anul 2004,
copia dupa actul de proprietate si copia dupa actul de identitate, motiv pentru care
nu poate beneficia de deducerea cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea locuintei,
prevazuta la art.86, alin.1, lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

In consecinta avand in vedere prevederile legale enuntate, se constata ca
organul fiscal a stabilit in mod legal diferenta de impozit anual de plata, Decizia de
impunere anuala pentru veniturile realizate in anul 2004, este legal intocmita, in
conformitate cu prevederile art.90 din Legea 571/2003  privind Codul fiscal:

Ca urmare avand in vedere prevederile legale citate si intrucat sustinerile
petentului sunt nejustificate, urmeaza a se respinge contestatia pentru suma
reprezentand diferenta de impozit anual de plata stabilita prin Decizia de impunere
anuala pentru veniturile realizate in anul 2004.

Pentru considerentele aratate si in temeiul art.186, alin.1, din OG 92/2003
republicata, privind Codul de procedura fiscala se :

D E C I D E :

Respingerea contestatiei  formulata de petent,  pentru suma reprezentand,
impozit pe venit de regularizat in plus.

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Brasov in termenul prevazut de
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 
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