
- pagina 1 - 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
JUDETUL COVASNA 

 
 
 

DECIZIA nr.-/2006 
privind solutionarea contestatiei formulate de d-na X, cu 
domiciliul in mun.-, str.-, nr.-, bl.-, sc.-, ap.-, jud. Covasna, 
inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2006 

 
 
 Directia Generala a Finantelor Publice Covasna  a fost sesizata de catre 
Administratia Finantelor Publice a mun.-, jud. Covasna prin adresa nr.-/2006, 
inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2006, asupra contestatiei depuse de d-na X, cu 
domiciliul in mun.-, str.-, nr.-, bl.-, sc.-, ap.-, jud. Covasna. 
 Contestatia a fost formulata impotriva deciziei de impunere anuala pentru 
veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 
nr.-/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice a mun.-, jud. Covasna, prin care s-a 
stabilit ca d-na X are o diferenta de impozit anual de regularizat in minus (de restituit), in 
suma de ... lei (RON).  
 Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 177 alin. (1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 
 Constatand ca in speta  sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 alin. (1), art. 
176, art. 177 alin. (1) si art. 179 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Covasna este investita, prin Compartimentul de 
solutionare a contestatiilor, sa solutioneze pe fond  contestatia. 
 Din actele si documentele aflate la dosarul cauzei, se retine: 
 In fapt, prin decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele 
fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 nr.-/2005 emisa de Administratia 
Finantelor Publice a mun.-, jud. Covasna, s-a stabilit ca d-na X are o diferenta de impozit 
anual de regularizat in minus (de restituit), in suma de ... lei (RON), stabilita in baza 
declaratiei de venit global pe anul 2004 nr.-/2005 si a fiselor fiscale anexate acesteia. 
 Contribuabila X a formulat contestatie impotriva deciziei de impunere anuala 
pentru veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 
2004 nr.-/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice a mun.-, jud. Covasna, cu 
motivarea ca nu i-a fost acordata deducerea in suma de ... lei (RON) din impozitul pe 
venitul anual global, prevazuta de art. 86 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, si de H.G. nr. 1.234/2004 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. 
 In acest sens, contestatoarea a aratat ca odata cu depunerea declaratiei de venit 
global pe anul 2004 nr.-/2005 a depus, la Administratia Finantelor Publice a mun.-, jud. 
Covasna, factura fiscala nr.-/xx.11.2004 si chitantele fiscale nr.-/xx.10.2004 si nr.-
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/xx.11.2004, din care reiese ca a achitat firmei S.C. "D” S.R.L. suma de ... lei (RON) 
pentru ferestrele PVC cu geam termopan montate la domiciliul acesteia. 
 Ulterior, din cauza calitatii necorespunzatoare a lucrarii efectuate de S.C. "D" 
S.R.L., in data de xx.07.2005, aceasta societate a restituit d-nei X suma de ... lei (RON), 
emitand in acest sens factura fiscala storno nr.-/xx.07.2005, fapt despre care a informat si 
Administratia Finantelor Publice a mun.-, jud. Covasna cu adresa nr.-/xx.09.2005. 
 Contestatoarea a mai aratat ca din suma astfel restituita, a achitat montarea altui 
sistem de tamplarie PVC cu geam termopan firmei S.C. "A" S.R.L., conform facturii 
fiscale nr.-/xx.07.2005 si chitantei nr.-/xx.07.2005, solicitand, in consecinta, recalcularea 
impozitului pe venitul anual global pe anul 2004, cu luarea in calcul a cheltuielilor de 
reabilitare a locuintei de domiciliu. 
 In drept, referitor la stabilirea venitului anual global pe anul 2004, Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 86 alin. 
(1), lit. c) stabilea ca din venitul anual global se deduc cheltuielile 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, la initiativa Ministerului Transporturilor, Constructiilor si 
Turismului. 
 Potrivit art. 6 din Procedura privind deducerea din venitul anual global a 
cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de 
caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, aprobata prin H.G. nr. 1.234/2004, 
facilitatea fiscala prevazuta la art. 86 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, se acorda pentru veniturile supuse procedurii de 
globalizare in anul de impunere, indiferent de data construirii locuintei de domiciliu, pe 
baza documentelor care atesta efectuarea cheltuielilor in anul respectiv pentru 
reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul 
imbunatatirii confortului termic al acesteia. 
 In speta, contribuabila X, nu este indreptatita sa beneficieze de facilitatea fiscala 
prevazuta la art. 86 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile ulterioare, intrucat din dosarul cauzei rezulta ca cheltuielile pentru 
reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul 
imbunatatirii confortului termic, facturate de catre S.C. "D" S.R.L., i-au fost restituite 
acesteia dupa data depunerii declaratiei de venit global pe anul 2004, indiferent daca 
restituirea a fost cauzata de nerespectarea de catre societate a clauzelor contractuale. 
 In ceea ce priveste cheltuielile de reabilitare a locuintei de domiciliu achitate de 
contestatoare firmei S.C. "A” S.R.L., conform facturii fiscale nr.-/xx.07.2005 si chitantei 
nr.-/xx.07.2005, se retine ca intrucat acestea privesc anul fiscal 2005, nu pot fi avute in 
vedere la stabilirea venitului global anual pe anul 2004. 
 In consecinta, contestatia formulata impotriva deciziei de impunere anuala pentru 
veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 
nr.-/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice a mun.-, jud. Covasna, urmeaza a fi 
respinsa ca neintemeiata. 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si  in temeiul art. 179 alin. (1) 
lit. a), art. 181 si art. 186 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, se 
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D E C I D E : 
 
 Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de d-na X, cu domiciliul in 
mun.-, str.-, nr.-, bl.-, sc.-, ap.-, jud. Covasna, impotriva deciziei de impunere anuala 
pentru veniturile realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 
2004 nr.-/2005 emisa de Administratia Finantelor Publice a mun.-, jud. Covasna. 
 Definitiva. 
 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Covasna, in conditiile legii. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


