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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. 032 
din 15.02.2006 

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 13.12.2005 

 
 
 

      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.  ..... /13.12.2005,  cu privire la contesta�ia  formulat� de persoana fizic� 
....., având domiciliul în localitatea .....jude�ul Suceava .   

 
         Persoana fizic� ..... contest�  m�surile  stabilite prin Nota de constatare 

nr. ....., ce a stat la baza emiterii Deciziei de impunere anual� nr. ....., emise de 
Administra�ia Finan�elor Publice  a municipiului Suceava, privind neadmiterea la 
deducere din venitul anual global pe anul 2004 a cheltuielilor în sum� de ..... lei. 

 
         Deoarece prin contesta�ia formulat� nu se precizeaz� cuantumul sumei 

contestate individualizat� pe feluri de impozite, prin adresa nr. ...../13.12.2005, s-a 
pus în vedere contestatoarei s� men�ioneze impozitul pe care îl contest�. 

         Întrucât nu s-a primit nici un r�spuns din partea contestatoarei, în 
cadrul termenul acordat prin adresa nr. ...../13.12.2005, iar aceasta men�ioneaz� în 
contesta�ie doar cuantumul cheltuielilor neadmise la deducere de organele fiscale, 
în baza pct. 2.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, aprobate prin O.M.F. nr. 519/2005, 
s-a considerat c� impozitul contestat de petent�, aferent cheltuielilor de ..... lei,  
neadmise la deducere prin nota de constatare nr. ....., este de  ….. lei. 

          Potrivit pct. 2.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, aprobate prin O.M.F. 
nr. 519/2005 „2.1. În situa�ia în care contestatorul precizeaz� c� obiectul 
contesta�iei îl formeaz� actul administrativ atacat, f�r� îns� a men�iona, 
în�untrul termenului acordat de organul de solu�ionare, cuantumul sumei 
totale contestate, individualizat� pe feluri de impozite, taxe, datorie vamal�, 
contribu�ii, precum �i accesorii ale acestora, sau m�surile pe care le contest�, 
contesta�ia se consider� formulat� împotriva întregului act administrativ 
fiscal”. 
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     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. ..... �i Nota de constatare nr. 
....., întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, 
privind  neadmiterea la deducere a cheltuielilor cu reabilitarea locuin�ei, în 
sum� de ..... lei. 

 
        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. 
                  Petenta sus�ine c� decizia de impunere nr. ..... este nefondat� �i 
neîntemeiat� pe motiv c� au fost admise la deducere cheltuielile în sum� de ..... lei 
�i nu suma total� de ..... lei efectiv �i integral cheltuit� cu reabilitarea termic� a 
locuin�ei. 
                  Petenta precizeaz� c� a mai formulat o contesta�ie împotriva unei 
decizii anterioare, nr. .....0 din 03.10.2005, pe motiv c� în aceast� decizie organele 
fiscale nu au admis la deducere nici o cheltuial� cu reabilitarea termic� a locuin�ei. 
                  De asemenea, petenta solicit� suspendarea execut�rii actului 
administrativ fiscal pân� la solu�ionarea contesta�iei. 
 
        II. Prin  Decizia de  impunere anual� nr.  ..... din 31.10.2005,  
organele  de  inspec�ie  fiscal�  din  cadrul   Administra�iei Finan�elor Publice 
a municipiului 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 cu 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 radiatoare �i reabilitarea instala�iei termice, 
încadrându-se 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 
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pentru 50% din cheltuielile de reabilitare termic�, adic� pentru cheltuieli în sum� 
de ….. lei. Aceast� sum� a fost diminuat� cu ….. lei reprezentând contravaloare 
racorduri �i tuburi multistrat pe motiv c� organul fiscal a stabilit c� acestea nu 
intr� în categoria lucr�rilor prev�zute la art. 2, alin. 1 din H.G. nr. 1234/2004 �i, în 
consecin�� a acordat deducere pentru suma 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: 

 
       1. Referitor  la  suma  contestat�  de  …..  lei,  reprezentând   

diferen�e de impozit pe venit pe anul 2004, stabilit� de organele fiscale prin 
Decizia de impunere anual� nr. ...... 

 
     Persoana fizic� ..... depune la data de 09.05.2005, la Administra�ia 

Finan�elor Publice Suceava, Declara�ia de venit global pe anul 2004 �i solicit� 
deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea termic� a 
locuin�ei de domiciliu în sum� de ..... lei.  

      Prin Nota de constatare nr. ..... din 25.08.2005, organul fiscal a analizat 
documentele justificative depuse de ..... pentru acordarea deducerii din venitul 
global a cheltuielilor efectuate în anul 2004 pentru reabilitarea termic� a locuin�ei 
de domiciliu �i a stabilit c� nu are dreptul de deducere a cheltuielilor în sum� de 
..... lei. 

      În baza Declara�iei de venit global pe anul 2004 �i a Notei de constatare 
nr. ....., a fost emis� decizia de impunere anual� nr. ....., prin care organele fiscale 
au calculat venitul anual global impozabil pe anul 2004 în sum� de .....lei, ca 
diferen�� între venitul net din salarii în sum� de .....lei �i urm�toarele: 
- deduceri personale cuvenite ….. lei; 
- cheltuieli pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu ..... lei. 

       De asemenea, organele fiscale au stabilit c� impozitul pe venitul anual 
global datorat de persoana fizic� ..... pentru anul 2004 este în sum� de .....lei �i c� 
are de primit de la bugetul de stat o diferen�� de impozit pe venit în sum� de ….. 
lei (pl��i anticipate cu titlu de impozit pe venit .....lei – impozit pe venitul anual 
global datorat .....lei). 

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

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� 
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cheltuielile cu materialele în sum� de ….. lei efectuate de persoana fizic� ..... 
în anul 2004 sunt deductibile la calculul venitului anual global. 

 
       În  fapt, prin Nota de constatare nr. ....., organul fiscal a analizat 

documentele justificative depuse de ..... o dat� cu Declara�ia de venit global pe 
anul 2004 pentru acordarea deducerii din venitul global a cheltuielilor în sum� de 
..... lei pentru reabilitarea termic� a locuin�ei de domiciliu efectuate în anul 2004. 

        În urma verific�rilor efectuate, organul fiscal a constatat c� pentru 
cheltuielile în sum� de ….. lei nu poate fi acordat� deducerea din venitul global al 
anului 2004, întrucât acestea reprezint� contravaloarea unor materiale care nu sunt 
încorporate în lucr�rile de reabilitare termic� prev�zute la art. 2 alin 1din H.G. nr. 
1234/2004. 
 

        În drept, în ceea ce prive�te deductibilitatea cheltuielilor cu 
reabilitarea termic� a locuin�ei la calculul venitului anual global sunt aplicabile 
prevederile art. 86 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 

                „ART. 86 
                Stabilirea venitului anual global 
               (1) Venitul anual global impozabil se stabile�te prin deducerea din 
venitul anual global, în ordine, a urm�toarelor: 
                […]  
                 b) deduceri personale determinate conform art. 45; 
                 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;[…] 
                 g) cotiza�ia de sindicat pl�tit� potrivit legisla�iei în materie.[…]” 
 
       Lucr�rile pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu sunt nominalizate în 
Procedura 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 aprobat� prin H.G. nr. 1234/2004 unde se 
precizeaz�: 
             „ ART. 2 
            (1) Lucr�rile de reabilitare termic� a locuin�ei de domiciliu constau în: 
              […] 
             g)  înlocuirea arm�turilor �i robinetelor cu pierderi din locuin��;[…] 
              j)  înlocuirea corpurilor de înc�lzire; 
              k) înlocuirea robinetelor la corpurile de înc�lzire existente cu 
robinete termostate �i contorizarea consumului individual de energie 
termic�/montarea repartitoarelor de costuri la corpurile de înc�lzire;[…] 
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             (2) Lucr�rile prev�zute la alin. (1) se refer� atât la spa�iile cu 
destina�ia de locuin�� de domiciliu aflate în proprietatea exclusiv� a unei 
singure persoane, cât �i la cele aflate în coproprietate indiviz�.[…] 
              (4) Lucr�rile de la alin. (1) se pot realiza în antrepriz� �i/sau în regie 
proprie, dup� caz. 
 
      Potrivit art. 3 din H.G. nr. 1234/2004: 

               „ART. 3 
               Beneficiaz� de facilitatea fiscal� prev�zut� la art. 86 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile ulterioare, 
urm�torii contribuabili: 
             a) persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România; 
             b) persoanele fizice care îndeplinesc condi�ia prev�zut� la art. 40 alin. 
(2) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare, care realizeaz� venituri 
supuse procedurii de globalizare, respectiv:[…] 
              2. venituri din salarii;[…]” 
    
     Documentele ce trebuie depuse de contribuabili pentru a beneficia de 
deducerea cheltuielilor cu reabilitarea termic� a locuin�ei sunt prev�zute la art. 4 
din H.G. nr. 1234/2004: 
 
              „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. 
                (2) Documentele de plat� prev�zute la alin. (1) lit. b) pot fi emise pe 
numele unuia sau al ambilor so�i, în situa�ia în care locuin�a este dobândit� în 
timpul c�s�toriei. 
                (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.” 
     



Pagina 6 din 11 

         Din prevederile legale citate mai sus se re�ine faptul c� pot beneficia 
de deducerea din venitul global a cheltuielilor cu reabilitarea termic� a locuin�ei de 
domiciliu, persoanele fizice rezidente române care realizeaz� venituri de natur� 
salarial�, în baza documentelor justificative prezentate de acestea o dat� cu 
declara�ia de venit global. 

         Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� persoana fizic� 
..... a depus la data de 09.05.2005, la Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, Declara�ia de venit global pe anul 2004 prin care solicit� 
acordarea deducerii din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea 
termic� a locuin�ei de domiciliu. Din actele existente la dosarul cauzei se re�ine c� 
la declara�ia de venit global pe anul 2004 contribuabila a anexat urm�toarele 
documente justificative ale cheltuielilor de reabilitare termic� efectuate: 
- situa�ia de lucr�ri din 28.11.2004; 
- factura fiscal� nr. .....;  
- chitan�a nr. .....; 
- contractul de vânzare – cump�rare nr. .....; 
- actul de identitate seria .....; 
- certificatul de c�s�torie nr. .....; 
- fi�a fiscal� ff1 pentru anul 2004. 

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

justificative depuse de ..... pentru acordarea deducerii din venitul global a 
cheltuielilor de reabilitare termic� a locuin�ei de domiciliu efectuate în anul 2004, 
constatând c� pentru cheltuielile în sum� de ….. lei nu poate fi acordat� deducerea 
din venitul global al anului 2004, întrucât acestea reprezint� contravaloarea unor 
materiale, respectiv racorduri �i tuburi multistrat, care nu sunt încorporate în 
lucr�rile de reabilitare termic� prev�zute la art. 2 alin 1din H.G. nr. 1234/2004. 

   
      Din actul de control atacat nu rezult� care au fost considerentele care au 

stat la baza concluziei c� materialele în sum� de ….. lei nu sunt necesare pentru 
efectuarea lucr�rilor de reabilitare termic� a locuin�ei nominalizate la art. 2 din 
H.G. nr. 1234/2004. 

    Prin referatul cu propuneri de solu�ionare, Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava precizeaz� c� neadmiterea la deducere a acestor 
cheltuieli a avut la baz� preciz�rile transmise de „o institu�ie specializat� în acest 
domeniu de activitate” din Suceava. 

    Organele fiscale din cadrul Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava depun la dosarul cauzei un înscris în care este men�ionat� 
S.C. .....S.R.L. Suceava �i care nu con�ine semn�tura �i �tampila  societ��ii 
emitente. Din acest înscris nu rezult� dac� a fost emis la solicitarea organelor 
fiscale �i scopul pentru care a fost emis. 

     De asemenea, se constat� c� în acest înscris sunt doar enumerate o serie 
de  arm�turi în domeniul instala�iilor termice, respectiv robine�i �i fitinguri, nefiind 
concludent în ceea ce prive�te constarea organelor fiscale c� racordurile �i tuburile 
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multistrat nu intr� în categoria materialelor incluse în lucr�rile prev�zute la art. 2 
din H.G. 1234/2004, 

       Având în vedere faptul c� în reglement�rile legale în vigoare nu sunt 
f�cute preciz�ri cu privire la denumirea materialelor ce intr� în componen�a 
lucr�rilor de reabilitare termic�, consider�m c� pentru stabilirea corect� a bazei 
impozabile, organul fiscal trebuia s� solicite informa�ii cu privire la lucr�rile de 
reabilitare termic� a locuin�ei de domiciliu �i cu privire la materialele considerate a 
nu fi necesare efectu�rii acestor lucr�ri, de la mai multe organe specializate în 
acest domeniu de activitate. 

 
       Având în vedere c� organul de control nu argumenteaz� �i nu depune 

elemente care s� justifice c� materialele în sum� de ….. lei nu se încorporeaz� în 
lucr�rile de reabilitare termic� prev�zute la art. 2 Anexa 1 din H.G. nr. 1234/2004, 
organul de solu�ionare nu se poate pronun�a asupra deductibilit��ii 
cheltuielilor în sum� de 18 lei, motiv pentru care se va desfiin�a actul de control 
pentru acest cap�t de cerere, urmând ca organul de control, prin alt� echip� decât 
cea care a întocmit actul atacat, s� reanalizeze aceste cheltuieli �inând cont de cele 
precizate în prezenta decizie. 
 

    B. 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 reabilitarea termic� a locuin�ei 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. 

 
     În  fapt, prin Nota de constatare nr. ....., organul de control a constatat c� 

suma total� de ..... lei pentru care persoana fizic� ..... solicit� deducere, reprezint� 
cheltuieli cu reabilitarea termic� a locuin�ei efectuate în anul 2004, încadrându-se 
în prevederile art. 2 alin 1 din 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 totalul 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 
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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� în cursul anului 
2004 au fost efectuate cheltuieli de reabilitare termic� în sum� de ..... lei, la 
locuin�a de domiciliu, pe care persoana fizic� ..... 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. 

 
                    C.  În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� a mai formulat 
o contesta�ie împotriva unei decizii de impunere anterioare emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava cu nr. ....., Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra legalit��ii emiterii Deciziei de impunere anuale pe anul 2004, 
nr. ....., în condi�iile în care pentru aceea�i perioad� �i pentru aceea�i obliga�ie 
fiscal� a mai fost emis� o decizie de impunere, respectiv nr. ..... 

 
În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re�ine 

c� pentru anul 2004 organele de control din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a municipiului  Suceava  au emis pentru anul 2004 dou� decizii de 
impunere anual�, pentru persoana fizic� ..... din localitatea Suceava, identificat� cu 
CNP nr. ....., astfel:  

- nr. ..... prin care s-a un impozit pe venit global datorat pentru anul 
2004 în sum� de .....lei �i un impozit anual de regularizat de plat� în sum� de 
…..lei 

- nr. ..... prin care organele de control au recalculat nivelul 
impozitului pe venitul global pentru anul 2004 ce a fost stabilit prin decizia de 
impunere precedent�, în sensul c� impozitul de .....lei a fost diminuat cu suma de 
.....lei, rezultând un impozit pe venit de regularizat de restituit în sum� de . …. lei; 
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Din analiza deciziei nr. ..... /31.10.2004  se re�ine c� decizia emis� 
ini�ial, la data de 03.10.2005, nu a fost modificat�, deoarece în coloana ,,decizie 
anterioar�” nu este completat nimic, de unde rezult� c� organele fiscale au emis 
dou� decizii de impunere anuale pentru anul 2004, deci exist� dou� titluri de 
crean�� pentru aceea�i perioad�, fapt ce contravine prevederilor legale. 

 
Conform art. 108 „Colectarea crean�elor fiscale” din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 
„(1) În sensul prezentului titlu, colectarea const� în exercitarea 

ac�iunilor care au ca scop stingerea crean�elor fiscale. 
(2) Colectarea crean�elor fiscale se face în temeiul unui titlu de 

crean�� sau al unui titlu executoriu, dup� caz. 
(3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se 

individualizeaz� crean�a fiscal�, întocmit de organele competente sau de 
persoanele îndrept��ite, potrivit legii.” 

 
În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, la pct. 107.1 din Normele 

metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004 se 
precizeaz�: 
                    „107.1. Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se 
stabile�te �i se individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, 
întocmit de organele competente sau de alte persoane îndrept��ite potrivit 
legii.  

Asemenea titluri pot fi: 
                     a) decizia de impunere emis� de organele competente, potrivit 
legii;” 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� decizia de impunere 
reprezint� titlu de crean�� prin care se individualizeaz� crean�a �i c� stabilirea 
crean�elor se face pe baza unui titlu de crean��. 

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina contestatoarei un 
impozit pe venit pentru anul 2004 în sum� de ….. lei, conform deciziei de 
impunere anual� nr. .....,  f�r� s� aib� în vedere c� pentru acela�i an a mai fost emis 
un titlu de crean��, respectiv Decizia de impunere anual� nr. .....0/03.10.2005  care, 
a�a dup� cum rezult� din actul atacat, nu a fost modificat� sau anulat�. 

Atâta timp cât prin decizia contestat� nu a fost modificat� decizia 
ini�ial�, rezult� c� organele de control au emis dou� titluri de crean�� pentru 
aceea�i crean�� fiscal�. 

 
          Fa�� de cele prezentate în con�inutul deciziei, urmeaz� s� se 

desfiin�eze Decizia de impunere anual� nr. ....., întocmit� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Suceava pentru suma de  ….. lei, 
reprezentând impozit pe venitul aferent anului 2004, urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
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comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea impozitului pe venit, strict pentru 
aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere 
cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
          În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3) „Solu�ii asupra 

contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
potrivit c�rora: 
                   „(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 

 
          La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate 
prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
                   „102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat” 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 
 
                   „12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 
30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv 
pentru calculul accesoriilor aferente.” 
 

       2. Referitor la solicitarea contestatoarei privind suspendarea 
execut�rii Deciziei de impunere nr. ....., facem men�iunea c� potrivit 
prevederilor art. 185 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, “Introducerea 
contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend� executarea actului 
administrativ fiscal.” 

 
       Alin. (2) al art. 185 din actul normativ men�ionat mai sus precizeaz�:                      

“Organul de  solu�ionare a contesta�iei poate suspenda executarea actului 
administrativ atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei, la cererea temeinic 
justificat� a contestatorului.”  
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        Deoarece contesta�ia împotriva Deciziei de impunere nr. ..... a fost 
solu�ionat� prin prezenta decizie, cererea de suspendare a execut�rii actului 
administrativ fiscale men�ionat r�mâne f�r� obiect. 

 
       Prin urmare, având în vedere prevederile legale citate, urmeaz� a se 

respinge cererea de suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal men�ionat 
mai sus, ca fiind f�r� obiect. 

 
 

         Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  
temeiul  prevederilor art. 86 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 2, 3, 
4 �i 5 din 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, art. 108 �i 185 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, pct. 102.5 �i 107.1 din Normele metodologice 
de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004, pct. 12.7 din O.M.F.P. 
nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, coroborate 
cu art. 186 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 
data de 26.09.2005, se: 

 
DECIDE: 

 
                  Desfiin�area deciziei de impunere nr. ..... emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind suma de ….. lei, reprezentând 
impozit pe venit aferent anului 2004, urmând ca prin alte persoane decât cele care 
au efectuat prima verificare, s� procedeze la reanalizarea cauzei pentru aceea�i 
perioad�  �i acelea�i obliga�ii bugetare  care au f�cut  obiectul deciziei de impunere 
desfiin�at� în sensul  celor  precizate prin prezenta  decizie, cu respectarea 
dispozi�iilor actelor  normative  incidente  cauzei. 
 

     Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis decizia 
de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
 

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


