
D.G.F.P.
Serviciul Solutionare Contestatii

                                       DECIZIA nr.163/09.12.2005
privind solutionarea contestatiei formulata de contribuabil X din
 formulata  împotriva Deciziei de Impunere Anuala nr.

      Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul D.G.F.P.  a fost sesizat de catre
Administratia Finantelor Publice  prin Serviciul Gestiune Registru Contribuabili
si Declaratii Fiscale asupra contestatiei formulata de contribuabil X.
      X domiciliat in   strada judetul  a formulat contestatie impotriva Deciziei de
Impunere Anuala nr.Y.
      Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.176 alin.1 din O.G.
nr.92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala, fiind inregistrata la
D.G.F.P.  sub nr.Y.
      I. In sustinerea cauzei, petentul arata urmatoarele:
      “ Contest decizia de impunere anuala pe anul 2004 cu nr.Y., prin care nu au fost
incluse cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliul care au fost depuse la dosar
cu declaratia de venit global pe anul 2004inregistrat la nr.Y”.
      II. Prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice
romane pentru anul 2004, s-a stabilit ca diferenta de impozit in minus suma de Y RON.
Aceasta a fost intocmita in baza declaratiei de venit global depusa la Administratia
Finantelor Publice  si inregistrata sub nr.Y  in baza fisei fiscale FF1., fara a fi luate in
calcul documentele prezentate in conformitate cu prevederile H.G. nr.1234/2004 art.4
alin.1, pentru a beneficia de deducerea prevazuta la art.86 alin.1 litera c din Legea
nr.571/2003.
       III. Din analiza actelor si documentelor aflate la dosarul cauzei si avand in vedere
motivele invocate de catre petent si constatarile organului de control, in raport cu
actele normative invocate, se retin urmatoarele:
       In fapt, Prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele
fizice romane pentru anul 2004, s-a stabilit ca diferenta de impozit in plus suma de Y
RON. Aceasta a fost intocmita in baza declaratiei de venit global depusa la
Administratia Finantelor Publice  si inregistrata sub nr.Y in baza fisei fiscale FF1, fara
a fi luate in calcul documentele prezentate in conformitate cu H.G. nr.1234/05.08.2004
art.4 alin.1  pentru a beneficia de deducerea prevazuta la art.86 alin.1 litera c din Legea
nr.571/2003.
       In drept, conform art.4 din H.G. nr.1234/2004, pentru a beneficia de deducerea
prevazuta la art.86 alin.1 litera c) din Legea nr.571/2003, este necesara anexarea la
declaratia de venit global a  urmatoarelor documente in copie:
        - devizul de lucrari din care sa reiasa materialele specificate achizitionate si
categoriile de lucrari executate, exprimate in unitati fizice si valorice;
        - documente justificative care atesta plata;
        - actul de proprietate;
        - actul de identitate, actele de stare civila dupa caz.
        La dosarul contestatiei au fost depuse urmatoarele documente:



         - chitanta nr.Y;
         - chitanta nr.Y
         - factura fiscala nr.Y;
         - deviz de lucrari nr.Y,
         - contract de vanzare- cumparare nr.Y;
         - fisa fiscala FF1;
          - buletin de identitate;
        Ulterior la dosarul contestatiei a fost depus deviz la factura nr.Y din care sa reiasa
materialele specifice achizitionate si categoriile de lucrari executate, exprimate in
unitati fizice si valorice.
         In baza Titlului IX “ Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor
administrative fiscale “ la capitolul 3 art.183 “Solutionarea contestatiei” la alin (4) se
prevede: “ Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot sa depuna probe
noi in sustinerea cauzei. In aceasta situatie, organului fiscal emitent al actului
administrativ fiscal atacat sau organului care a a efectuat activitatea de control, dupa
caz, i se va oferi posibilitatea sa se pronunte asupra acestora.”
         Avand in vedere actele prezentate la dosarul cauzei, considerentele si normele
legale prezentate in sustinere, in temeiul art.185 alin.(3) din O.G. nr.92/29.12.2003
republicata se

                                                         DECIDE

admiterea contestatiei, desfiintarea deciziei de impunere anuala pentru anul 2004
a contribuabilului X din   si emiterea unei noi decizii  conform dispozitiilor legale.

                                          DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                                Oficiul Juridic,
Sef  Serviciu:
Consilier :


