MINISTERUL FINAN|ELOR PUBLICE
AGEN|IA NA|IONAL~ DE ADMINISTRARE FISCAL~
Direc\ia General` a Finan\elor Publice
D E C I Z I A Nr. 37/2005
privind solu\ionarea contesta\iei formulat` de
x
[nregistrat` la D.G.F.P. a jud.-- sub nr. --/02.11.2005
Direc\ia General` a Finan\elor Publice a jude\ului -- a fost sesizat` de c`tre Administra\ia
finan\elor publice -- prin adresa nr. --/2.11.2005, asupra contesta\iei formulat` de --.
Contesta\ia a fost formulat` [mpotriva DECIZIEI DE IMPUNERE ANUALA nr.
--/28.09.2005 pentru veniturile realizate pe anul 2004, emis` de Administra\ia finan\elor publice a
municipiului --, prin care s-a stabilit un impozit pe venitul anual global datorat [n suma de -- ron.
Contesta\ia a fost depus` [n termenul prev`zut de art.177 (1) din Ordonan\a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, la organul emitent al actului contestat sub
nr. --/28.10.2005.
Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de art. 175 (1) ]i art. 179 (1) lit.
a) din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, Direc\ia
General` a Finan\elor Publice -- prin Biroul solu\ionare contesta\ii este investit` s` solu\ioneze
contesta\ia.
I. D-na --, contest` decizia de impunere anual` pentru veniturile realizate pe anul 2004,
prin care s-a stabilit impozitul pe venitul anual global datorat, far` a fi luat` [n considerare
deducerea cheltuielilor pentru reabilitarea locuin\ei de domiciliu [n scopul [mbun`t`\irii
confortului termic, preciz@nd urm`toarele:
De]i [n decizia primit` nu s-a specificat motivul pentru care nu a fost luat` [n calcul cererea
de deducere din venitul impozabil a sumei de -- lei, reprezent@nd contravaloarea lucr`rii de
reabilitare termic`, [n urma consult`rii cu inspectorul fiscal a aflat c` motivul respingerii cererii a
constat [n faptul c` la data efectu`rii lucr`rii nu avea trecut [n cartea de identitate domiciliul din
str. --.
In motivarea contesta\iei, persoana [n cauz` arat` c` de\ine [n coproprietate cu so\ul s`u -apartamentul situat [n ---, iar pentru acest apartament a efectuat [n cursul anului 2004 lucr`ri de
reabilitare termic` a locuin\ei, dovedite cu actele depuse la declara\ia de venit global pentru anul
2004.
Totodat`, contestatorea men\ioneaz` c` locuie]te [n acest apartament din momentul
achizi\ion`rii, situa\ie dovedit` at@t cu declara\ie din partea Asocia\iei de proprietari, c@t ]i cu
facturi achitate pentru plata utilit`\ilor la aceast` adres` ]i apreciaz` c` prin actul de proprietate al
apartamentului, a f`cut dovada c` adresa de domiciliu este cea din str. --.
De asemenea, contribuabila consider` ca [n mod nelegal nu i s-a admis cererea formulat`,
at@t timp c@t [n actele fiscale a declarat adresa domiciliului la care locuie]te efectiv ]i pentru
care de\ine acte de proprietate ]i nu a solicitat deducerea legal` pentru mai multe locuin\e de\inute
[n proprietate.
Fa\` de cele ar`tate, se solicit` admiterea contesta\iei, anularea deciziei contestate ]i
acordarea deducerii legale acordate pentru cheltuielile efectuate pentru reabilitarea locuin\ei [n
anul 2004.
II. In urma verific`rii documenta\iei depus` de contribuabil` pentru acordarea deducerii
din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuin\ei de domiciliu [n anul fiscal
2004, destinate reducerii pierderilor de c`ldur` [n scopul [mbun`t`\irii confortului termic, organele
fiscale din cadrul Administra\iei finan\elor publice a municipiului -- au constatat c` persoana [n
cauz` nu poate beneficia de acordarea acestei facilit`\i fiscale la stabilirea venitului anual global
pe anul respectiv.
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Astfel, prin decizia de impunere anual` nr. --/28.09.2005 pe anul 2004, emis` de
Administra\ia finan\elor publice --, [n baza art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a
Declaraiei de venit global inregistrat` sub nr. --/14.04.2005, se stabile]te un impozit pe venitul
anual global datorat de -- [n sum` de -- ron.
Prin adresa nr. --/25.10.2005, Administra\ia finan\elor publice-- comunic` faptul c` nu s-a
acordat deducerea prev`zut` de art. 86 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
[ntruc@t cheltuielile efectuate [n anul 2004 pentru reabilitarea locuin\ei destinate reducerii
pierderilor de c`ldur` [n scopul [mbun`t`\irii confortului termic, nu s-au efectuat la locuin\a de
domiciliu, respectiv la cea men\ionat` [n actul de identitate.
III. Lu@nd [n considerare constat`rile organelor fiscale, motivele prezentate de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, [n raport cu prevederile actelor normative
[n vigoare, se re\in urm`toarele:
Cauza supus` solu\ion`rii Direc\iei generale a finan\elor publice -- prin Biroul solu\ionare
contesta\ii este dac` contestatoarea poate beneficia de deducerea din venitul global pe anul 2004
a cheltuielilor pentru reabilitarea locuin\ei de domiciliu, destinate pierderilor de c`ldur`, [n
limita sumei de -- lei anual, [n condi\iile [n care nu a avut domiciliu la locuin\a la care a executat
lucr`rile pentru [mbun`t`\irea confortului termic.
{n fapt, -- a solicitat prin declara\ia de venit global, acordarea facilit`\ii privind deducerea
din veniturile realizate pe anul 2004 a cheltuielilor pentru reabilitarea locuin\ei de domiciliu, [n
scopul [mbun`t`\irii confortului termic, [n limita sumei de -- lei.
{n urma analizei documenta\iei depuse pentru acordarea deducerii din venitul anual
global, organul fiscal a constatat c` solicitanta a avut domiciliul [n anul fiscal 2004 [n --, iar
lucr`rile pentru [mbun`t`\irea confortului termic nu s-au efectuat la locuin\a men\ionat` [n actul de
identitate.
{n drept, sunt aplicabile prevederile art. 6 din Procedura privind deducerea din venitul
anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuin\ei de domiciliu, destinate reducerii
pierderilor de c`ldur` [n scopul [mbun`t`\irii confortului termic, aprobat` prin Hot`r@rea
Guvernului nr. --/2004, coroborat cu art.10 alin. (1), art. 16 lit. c) ]i art. 28 din Legea nr. 105/1996
privind eviden\a popula\iei.
Referitor la deducerea prevazut` de art. 86 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, art. 6 din
Procedura privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor destinate reducerii pierderilor
de c`ldur` [n scopul [mbun`t`\irii confortului termic, aprobate prin H.G. nr. 1234/2004, prevede c`
facilitatea se acord` pe baza documentelor care atest` efectuarea cheltuielilor [n anul 2004, pentru
reabilitarea locuin\ei de domiciliu, documente ce sunt men\ionate la art. 4 din acela]i act
normativ.
Potrivit art. 10 alin.(1) din Legea nr. 105/1996 privind eviden\a popula\iei, cartea de
identitate este documentul cu care se face dovada identit`\ii ]i a domiciliului. Prin urmare locuin\a
de domiciliu este cea men\ionat` [n actul de identitate, iar in cazul schimb`rii domiciliului se
elibereaz` o nou` carte de identitate [n conformitate cu art. 16 lit. c) din Legea nr. 105/1996.
Referitor la schimbarea domiciliului art. 28 din Legea nr. 105/1996 privind eviden\a
popula\iei, precizeaz` c`:
“Persoana care []i schimb` domiciliul este obligat` ca [n 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”.
Din analiza documentelor depuse la dosarul cauzei, s-a re\inut c` d-na -- de\inea [n anul
2004 cartea de identitate seria -- nr. -- cu domiciliul [n --.
Motiva\ia invocat` de contestatoare [n sus\ienerea contesta\iei referitoare la faptul c` de\ine
[n coproprietate cu so\ul un apartament unde locuie]te cu cei doi copii ai s`i din momentul
achizi\ion`rii acestuia, efectu@nd [n cursul anului 2004 lucr`ri de reabilitare termic` a locuin\ei,
dovedite cu acte depuse la declara\ia de venit global, nu poate fi re\inut` in solu\ionarea favorabil`
a contesta\iei, deoarece locuin\a de domiciliu se probeaz` numai cu cartea de identitate, iar
conform acesteia persoana [n cauz` ]i-a schimbat domiciliul la locuin\a la care a efectuat lucr`rile
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de reabilitare la data de 12.05.2005, a]a cum rezult` din xerocopia c`r\ii de identitate seria -- nr.
--.
Prin urmare, dovada de schimbare a domiciliului unei persoane se face cu cartea de
,identitate nu cu adrese de la Administra\ia de locatari ]i facturi achitate pentru plata utilit`\ilor la
aceast` adres`.
{n consecin\`, solicitanta nu a avut domiciliul [n anul 2004 la locuin\a la care a efectuat
lucr`rile de reabilitare, respectiv la apartamentul situat [n --, fapt pentru care nu poate beneficia de
deducerea prev`zut` la art. 86 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ]i art. 6
din Procedura aprobat` prin Hot`r@rea Guvernului nr. 1234/05.08.2004.
Avand [n vedere situa\ia de fapt ]i prevederile men\ionate mai sus, se re\ine c` [n mod
legal organul de inspec\ie fiscal` nu au acordat deducerea reprezent@nd cheltuieli pentru
reabilitarea termic` a locuin\ei, motiv pentru care contesta\ia formulat` [mpotriva deciziei de
impunere anual` pentru veniturile realizate pe anul 2004 emis` de Administra\ia finan\elor publice
---, se va respinge ca ne[ntemeiat`.
Pentru considerentele ar`tate [n con\inutul deciziei ]i [n temeiul prevederilor art. 186 alin.
(1) din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
coroborat pct. 12.1 lit. a) din Instruc\iunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003,
republicat`, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 519/2005, se
D E C I D E:
1. Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulat` de d-na -- [mpotriva deciziei de
impunere anual` pentru veniturile realizate pe anul 2004, prin care s-a stabilit impozitul pe venitul
anual global datorat [n suma de -- ron.
Decizia poate fi atacat` la instan\a judec`toreasc` de contencios administrativ competent`.
DIRECTOR EXECUTIV,
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