MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE A JUDETULUI PRAHOVA
Serviciul Solutionarea Contestatiilor
DECIZIA nr. 89 din 18 noiembrie 2005
Cu adresa nr.../27.10.2005, inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice
Prahova sub nr.../27.10.2005, Administratia Finantelor Publice a Municipiului
Ploiesti a inaintat dosarul contestatiei formulata de doamna.......... din Ploiesti,
impotriva Deciziei de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in
Romania pe anul 2004, cu nr.........../05.09.2005, intocmita de reprezentanti ai
Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti.
Doamna....... este domiciliata in municipiul Ploiesti,...., nr..., bl..., sc. , et.., ap... si
are CNP ..............
Obiectul contestatiei il reprezinta neacordarea deducerii la calculul venitului
anual impozabil pe anul 2004 pentru cheltuielile de reabilitare a locuintei de domiciliu.
Contestatia a fost depusa in termenul legal de 30 de zile prevazut de art.177
alin.(1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata - Titlul IX
“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale”.
Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.
I. - Sustinerile contestatoarei sunt urmatoarele:
"[...] prin prezenta contest DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA pentru veniturile
realizate pe anul 2004, intrucat la randul 11 - cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de
domiciliu, nu au fost luate in calcul acestea, in suma de..... ROL ce au fost facute in luna
octombrie 2004 - si pentru care v-am trimis prin posta actele doveditoare, dupa cum
urmeaza:
- Declaratia de venit global pe anul 2004
- Copii documente:
a - Document justificativ care atesta plata (factura fiscala nr.../21.10.2004 - emisa
de...)
b - Act de proprietate al locuintei
c - Carte identitate
Toate aceste documente v-au fost trimise prin posta in data de 12.05.2005 - cf.
Recipisa....
Fata de cele mentionate in prezenta, rog dispuneti recalcularea deciziei de
impunere anuala pentru anul 2004 - a carei xerocopie o anexez prezentei."
II. Prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate pe anul 2005
nr..../05.09.2005, Administratia Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti a stabilit un
impozit pe venitul anual global datorat in suma de...... RON, plati anticipate in suma
de.... lei RON, fara a rezulta astfel diferente de impozit anual de regularizat.
III. Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei si avand in vedere
prevederile legale in vigoare din perioada verificata, au rezultat urmatoarele:
- Art.86 alin.(1) lit.c) din CAPITOLUL X -Venitul anual global din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal prevede:
"Art.86.-(1)Venitul anual global impozabil se stabileste prin deducere din venitul
anual global, in ordine, a urmatoarelor:
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[...];
c)cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor
de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, in limita sumei de 15.000.000 lei
anual, conform procedurii stabilite prin hotarare a Guvernului [...]."
- Art.4 din H.G. nr.1234/2004 pentru aprobarea Procedurii privind deducerea
din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu,
destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului
termic prevede :
Art.4.-(1)Pentru a beneficia de deducerea prevazuta la art.86 alin.(1) lit.c) din
Legea nr.571/2003, cu modificarile ulterioare, este necesara anexarea la declaratia de
venit global a urmatoarelor documente in copie:
a) devizul de lucrari intocmit de persoana fizica/juridica autorizata, respectiv
declaratie pe propria raspundere in cazul realizarii lucrarilor in regie proprie, din care sa
reiasa materialele specifice achizitionate si categoriile de lucrari executate, exprimate in
unitati fizice si valorice;
b) documentele justificative care atesta plata;
c)[...]
d) actul de proprietate;
e) actul de identitate;
f)[...]
(2) Documentele de plata prevazute la alin.(1) lit.b) pot fi emise pe numele unuia
sau al ambilor soti, in situatia in care locuinta este dobandita in timpul casatoriei.
(3) Pentru acordarea deducerii de catre organul fiscal, contribuabilii au obligatia
sa depuna documentele justificative prevazute mai sus, o data cu declaratia de venit
global, pana la termenul stabilit pentru depunerea acestuia."
Avand in vedere actele existente la dosarul cauzei depuse de contestatoare
odata cu Declaratia de venit global inregistrata la A.F.P.M.Ploiesti sub nr.../16.05.2005,
organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele:
*- Doamna....... din Ploiesti a solicitat unei societati comerciale de profil,
respectiv S.C."........" S.A., realizarea de lucrari de reabilitare termica constand in
inlocuirea ferestrelor din lemn cu tamplarie PVC cu geam termopan, pentru a beneficia
de deducerea prevazuta de art.86 alin.(1) lit.c) din Legea nr.571/2003 .
Documentele anexate de contestatoare la declaratia de venit global pe anul
2004, depuse in copie la dosarul cauzei, sunt urmatoarele:
- Factura fiscala seria ... nr...../21.10.2004 emisa de S.C...... Ploiesti pentru
cumparator..... din Ploiesti, ( fara CNP) in valoare totala de........ lei ROL.... lei valoare
fara TVA +........ lei TVA) reprezentand contravaloare tamplarie PVC;
- Actul de identitate al contestatoarei;
- Contractul de vanzare-cumparare nr......./02.12.1992 prin care se dovedeste ca
proprietatea apartamentului apartine d-lui..... si d-nei.........
Fata de documentele prezentate la art.4 alin.(4) din H.G. nr.1234/2004, mai sus
citate, se constata ca nu au fost depuse si devizul de lucrari si documentele justificative
care sa ateste plata lucrarii executate. Factura fiscala reprezinta documentul justificativ
pentru achizitia de materiale si lucrari, iar plata acesteia este justificata prin chitanta.
Prin neprezentarea documentelor sus mentionate, doamna...... nu are dreptul de
a beneficia de deducerea reprezentand cheltuielile pentru reabilitarea termica a
locuintei prevazuta la art.86 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 571/2003, rezultand ca Decizia
de impunere pe anul 2004 a fost corect intocmita , iar contestatia se va respinge ca
neintemeiata.
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IV. Concluzionand analiza pe fond a contestatiei formulata de doamna.... din
Ploiesti, in conformitate cu prevederile art.186 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, se:
D E C I D E:
1. - Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de doamna.... din
Ploiesti, impotriva Deciziei de impunere anuala pentru veniturile realizate de
persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 nr......./05.09.2005
intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti.
2. - Conform prevederilor art.188 alin.(2) din O.G. nr.92/2003, republicata, si ale
art.11 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie
poate fi atacata in termen de 6 luni de la data primirii la instanta de contencios
administrativ competenta din cadrul Tribunalului Prahova.
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