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DECIZIA nr.20/13.02.2006
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

D-nul IONESCU ION
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 Administra�ia Finan�elor Publice
Medgidia prin adresa nr………/…….01.2006, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr………/…….01.2006, cu privire la contesta�ia
formulat� de d-nul IONESCU ION, persoan� fizic�, cu domiciliul în
localitatea Medgidia, str……………… nr……, Bl……, Sc……, Et……, Ap……,  CNP
………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Decizia de impunere
anual� nr……………/…….12.2005, emis� de Administra�ia Finan�elor
Publice Medgidia, din care a rezultat o diferen�� de restituit în
sum�  de ………… lei (RON).

Contesta�ia a fost formulat� de contribuabil, fiind
îndeplinite prevederile art.176 alin.(1) lit.e) din O.G.
nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.

Contesta�ia a fost depus� la organul fiscal care a întocmit
actul atacat, respectiv la Administra�ia Finan�elor Publice
Medgidia, fiind înregistrat� sub nr…………/…….01.2006.

În raport de dispozi�iile art.177(1) din O.G. nr.92/2003,
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se constat� c�,
contesta�ia a fost depus�  în  termenul legal, având în vedere
data comunic�rii actului atacat respectiv 27.12.2005 a�a cum
reiese din confirmarea de primire �i data înregistr�rii
contesta�iei la A.F.P. Constan�a respectiv 13.01.2006, a�a cum
reiese din �tampila aplicat� pe contesta�ie.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179 (1)din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�,
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

    I. Prin cererea înregistrat� la Administra�ia Finan�elor
Publice Medgidia sub nr…………/…….01.2006, iar la D.G.F.P. Constan�a
sub nr……………/…….01.2006, completat� prin adresa nr………………/…….01.2006

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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d-nul IONESCU ION a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de
impunere anual� nr………………/…….12.2005, motivând  c�:

- locuie�te la adresa: str……………, NR…………, Bl……, Sc……, Et……,
Ap……, din luna februarie 2003, dat� când a fost vândut�
vechea locuin��;

- prezint� adresa de la asocia�ia de proprietari a blocului
………… din care rezult� c� figureaz� în eviden�ele asocia�iei
de la data de 01.03.2003 ;

- adres� de la prim�ria Medgidia - Serviciul taxe �i impozite
din care rezult� c� domnul IONESCU ION de�ine din
28.02.2003 un singur imobil situat în Municipiul Medgidia.

Fa�� de cele prezentate, petenta sus�ine c� la emiterea
deciziei de impunere anuala, organul fiscal nu a acordat deducerea
cheltuielilor pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu.

Pentru motivele expuse, petenta consider� c� beneficiaz� de
facilitatea fiscal� referitoare la deducerea cheltuielilor de
reabilitare aferente locuin�ei de domiciliu �i în consecin��
solicit� admiterea contesta�iei formulate.

II. Din con�inutul Deciziei de impunere anual� aferent�
veniturilor realizate în anul 2004, emis� de A.F.P. Medgidia sub
nr………………/…….12.2005, pentru contribuabilul Alexoaie Ovidiu, cu
adresa de domiciliu în Medgidia str……………… nr……… Bl…… Sc…… Et……
Ap……, a rezultat o diferen�� de impozit pe venit de restituit în
sum� de …………… lei (RON). Din decizie rezult� c� nu s-a acordat
deducere pentru cheltuielile de reabilitare a locuin�ei de
domiciliu de�i contribuabilul a solicitat prin declara�ia de venit
global, acordarea  deducerii.

Astfel, din decizia de impunere contestat�, a rezultat c�
pentru anul 2004, contribuabilul are de primit o diferen�� de
impozit pe venit în sum� de …………… lei(RON).

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

 Spe�a supus� solu�ion�rii prin prezenta decizie o reprezint�
legalitatea m�surii dispuse de c�tre organul fiscal  prin decizia
de impunere nr………………/…….12.2005 cu privire la neacordarea
deducerii cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea locuin�ei de
domiciliu destinate reducerii pierderilor de c�ldur�.

În fapt, d-nul IONESCU ION a depus la organul fiscal
declara�ia de venit global aferent� anului 2004, prin care a
solicitat acordarea facilit��ii prev�zute la art.86 alin.1 lit.c)
din Lg nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Organul fiscal a emis Decizia de impunere nr……………/…….12.2005
din care rezult� un impozit pe venit de restituit în sum� de …………
lei(RON).
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La emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu a acordat
facilitatea fiscal� prev�zut� la art.86 alin.1 lit.c) din Lg
nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv deducerea din venitul
anual global a cheltuielilor de reabilitare a locuin�ei efectuate
de contribuabil în anul 2004 pe motiv c� adresa la care este
situat imobilul nu este aceea�i cu adresa de domiciliu a
solicitantului. Totodat� organul fiscal prin adresa
nr…………/…….12.2005 a în�tiin�at petentul cu privire la faptul c�
acesta nu beneficiaz� de facilitatea fiscal� solicitat�.

Petentul contest� aceast� m�sur� sus�inând c� locuin�a de
domiciliu este cea pentru care s-a solicitat facilitatea �i nu
vechea adres� care figura în cartea de identitate.

În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.86 alin.(1)
din Lg nr.571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la stabilirea
venitului anual global, potrivit c�rora:
     "(1) Venitul anual global impozabil se stabile�te prin
deducerea din venitul anual global, în ordine, a urm�toarelor:
      (...)
      c)cheltuieli pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu
destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii
confortului termic, în limita sumei de 15.000.000 lei anual,
conform procedurii stabilite prin hot�râre a Guvernului, la
ini�iativa Ministerului Transporturilor, Construc�iilor �i
Turismului;"

Dispozi�iile H.G. nr.1234/2004 referitoare la 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, precizeaz� c� facilitatea prev�zut� la art.86,
alin.(1), lit.c) din Codul fiscal se acord� contribuabililor numai
pentru locuin�a de domiciliu, în baza documentelor justificative
anexate la declara�ia de venit global.

Din interpretarea acestor dispozi�ii legale se re�ine c�
deducerea din venitul anual globala cheltuielilor efectuate de
contribuabil pentru îmbun�t��irea confortului termic se acord�
numai pentru locuin�a de domiciliu.

Conform prevederilor art.10(1), art.25(1) �i ale art.28 din
Legea nr.105/1996 privind eviden�a popula�iei �i cartea de
identitate, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:
 "ART.10

(1)Cartea de identitate este documentul care se elibereaz�
cet��eanului român cu domiciliul în România, la împlinirea vârstei
de 14 ani, �i cu care se face dovada identit��ii �i a
domiciliului.

ART.25
(1)Domiciliul persoanelor fizice prev�zute la art.24 este la

adresa din localitatea unde acestea î�i au locuin�a statornic�.
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ART.28
Persoana care î�i schimb� domiciliul este obligat� ca, în

termen de 15 zile de la data mut�rii la noua adres�, s� se
prezinte la forma�iunea de eviden�� a popula�iei pentru eliberarea
unei noi c�r�i de identitate."

A�a cum precizeaz� Legea nr.105/1996 privind eviden�a
popula�iei �i cartea de identitate, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, locuin�a de domiciliu este cea
specificat� în cartea de identitate, iar schimbarea acesteia
obligat� persoana fizic� ca, în termen de 15 zile de la data
mut�rii la noua adres�, s� se prezinte la forma�iunea de eviden��
a popula�iei pentru eliberarea unei noi c�r�i de identitate.

În spe��, se re�ine c� d-nul IONESCU ION, a depus la organul
fiscal teritorial sub nr……………/…….04.2005, Declara�ia de venit
global pentru anul 2004, declara�ie prin care a solicitat
acordarea deducerii cheltuielilor de reabilitare termic� a
locuin�ei, efectuate conform facturii fiscale nr…………/03.12.2004,
în sum� de …………… lei (ROL), anexând în copie documentele
justificative, printre care �i cartea de identitate seria ……
nr…………… eliberat� de Poli�ia Medgidia la data de 27.01.2005 .

La emiterea Deciziei de impunere anual� nr……………/…….12.2005,
organul fiscal nu a acordat facilitatea fiscal� prev�zut� la
art.86 alin.(1) lit.c) din Lg nr.571/2003 privind Codul fiscal, pe
motiv c� d-nul IONESCU ION la data efectu�rii cheltuielilor de
reabilitare termic� a locuin�ei nu avea domiciliu  la adresa
respectiv�, rezultând astfel un impozit pe venit de restituit în
sum� de …………… lei.

Prin cererea formulat� petenta contest� aceast� m�sur�
sus�inând c� locuie�te la adresa din str………… nr……… Bl…… Sc…… Et……
Ap……, din februarie 2003, anexând în acest sens adresa de la
asocia�ia de proprietari a blocului ……… din care rezult� c�
figureaz� în eviden�ele asocia�iei de la data de 01.03.2003 �i
adresa emis� de Prim�ria Medgidia - Serviciul taxe �i impozite,
din care rezult� c� domnul IONESCU ION de�ine din 28.02.2003 un
singur imobil situat în Municipiul Medgidia.

Îns�, conform datelor înscrise în cartea de identitate,
rezult� c� d-nul IONESCU ION are domiciliul în Medgidia str……………
nr……… Bl…… Sc…… Et…… Ap…… din data de 27.01.2005, iar lucr�rile de
reabilitare au fost efectuate în data de 03.12.2004, deci anterior
muta�iei.

 În contextul celor de mai sus se re�ine c� m�sura dispus� de
organul fiscal prin decizia de impunere anual� este în
conformitate cu dispozi�iile legale aplicabile spe�ei �i în
consecin�� motivele invocate de petent� în sus�inerea contesta�iei
sunt neîntemeiate.

Pe cale de consecin�� contesta�ia formulat� de d-nul IONESCU
ION împotriva deciziei de impunere anual� nr……………/…….12.2005 se
respinge ca neîntemeiat� legal.
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Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei decizii
�i în temeiul prevederilor art.180 �i 186(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se

D E C I D E:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulat� de
d-nul IONESCU ION împotriva deciziei de impunere anual�
nr………………/…….12.2005, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice
Medgidia, pentru suma de ………… lei, reprezentînd impozit pe venit
stabilit în minus.

Definitiv� în sistemul c�ilor de atac, în conformitate cu
prevederile art.188 alin.2 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat� �i ale art.11(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

                                    �EF SERVICIU
                                      SOLU�IONARE CONTESTA�II,

                                                                                EMILIA CRÂNGU�

C.I./4EX
13.02.2006


