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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. 023 

din 06.02.2006 
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 ..... 
 
 
 

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

 
    Persoana fizic� ....., din localitatea Suceava, contest�  m�surile  

stabilite prin Decizia de impunere anual� nr. ....., întocmit� de Administra�ia 
Finan�elor Publice  Suceava, privind  suma  de  .....lei, reprezentând impozit pe 
venitul aferent anului 2004. 
  

     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, prin cererea 
formulat� contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere anual� nr. 
....., întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice  Suceava, privind  suma  
de  .....lei, reprezentând impozit pe venitul realizat în anul 2004. 

 
     Persoana fizic� ..... solicit� recalcularea impozitului pe venit aferent 

anului 2004 stabilit prin decizia de impunere nr. ..... din 18.10.2005 ca urmare a 
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neacord�rii de c�tre organul fiscal a deducerii din venitul anual global a 
cheltuielilor cu reabilitarea termic� a locuin�ei. 

    Contestatoarea precizeaz� c� odat� cu declara�ia pe venit global pe 
anul 2004 a depus �i facturile reprezentând cheltuielile cu reabilitarea termic� a 
locuin�ei din str. ...... 

    Petenta men�ioneaz� c� organele fiscale nu au acordat deducerea 
cheltuielilor cu reabilitarea termic� a locuin�ei efectuate în anul 2004 pe motiv 
c�  actul de identitate în care este men�ionat� adresa de domiciliu din str. ....., 
este valabil din anul 2005.  

    De asemenea, petenta  sus�ine c� de la 01.10.2004 adresa de domiciliu 
este str. .....�i sus�ine c� poate demonstra acest lucru cu facturile telefonice, 
facturile de la asocia�ie �i cu declara�ie pe propria r�spundere.  

    Contestatoarea precizeaz� c� pe factura de achizi�ie a geamului 
termopan pe care l-a montat la locuin�a din str. .....este men�ionat� vechea 
locuin�� de domiciliu care a fost vândut� �i anexeaz� în sus�inerea cauzei copie 
dup� contractul de vânzare - cump�rare a imobilului.  
              Petenta solicit� acordarea deducerii pentru cheltuielile cu reabilitarea 
termic� efectuate pentru locuin�a din str. ....., care este locuin�a sa de domiciliu 
începând cu 01.10.2004. 
         
               II.  Prin  Decizia  de  impunere  anual�   nr.  .....          din 
18.10.2005,  organele  de  inspec�ie  fiscal�  din  cadrul   Administra�iei 
Finan�elor Publice 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. ....., organele fiscale au analizat 
documentele justificative depuse de ..... pentru acordarea deducerii din venitul 
global a cheltuielilor cu reabilitarea locuin�ei de domiciliu efectuate de 
contestatoare în anul 2004 �i au stabilit c� aceasta nu beneficiaz� de deducerea 
din venitul anual global pentru 2004 a  sumei de .....lei, din urm�toarele motive: 
                 - din facturile anexate rezult� c� lucr�rile de reabilitare termic� au 
fost efectuate la locuin�a din str. ....., iar contribuabila nu este proprietara 
acestui imobil, dup� cum rezult� din contractul de vânzare cump�rare nr. .....;              
                 - din declara�ia contestatoarei rezult� c� lucr�rile de reabilitare 
termic� au fost efectuate la imobilul din str. ....., dar aceasta nu poate face 
dovada c� la data efectu�rii lucr�rilor aceasta era locuin�a de domiciliu întrucât 
copia actului de identitate anexat� �i care con�ine aceast� adresa de domiciliu, 
este emis� la 13.05.2005. 
                      
                  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: 
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                Referitor la suma total� contestat� de .....lei, reprezentând 
impozit pe venitul aferent anului 2004, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
cheltuielile cu reabilitarea termic� a locuin�ei de domiciliu în sum� de 
......lei sunt deductibile din venitul anual global datorat pe anul 2004 de 
persoana fizic� ....., în condi�iile în care aceasta nu face dovada c� lucr�rile 
de reabilitare termic� au fost efectuate la locuin�a de domiciliu. 

 
                 În fapt, organele fiscale, prin nota de constatare nr. ....., în urma 
verific�rii documentelor anexate la declara�ia de venit global pe anul 2004, au 
constatat c� persoana fizic� ..... din localitatea Suceava, a efectuat cheltuieli cu 
reabilitarea termic� a locuin�ei în sum� total� de .....lei. 
                 Organele fiscale au stabilit c� petenta nu poate beneficia de 
deducerea cheltuielilor în  sum� de ......lei, reprezentând limita maxim� 
prev�zut� de lege, pe motiv c� nu a f�cut dovada c� lucr�rile de reabilitare 
termic� au fost efectuate la locuin�a de domiciliu. 
 
                 În drept, în  spe��  sunt  incidente prevederile art. 86 alin (1) lit. c 
din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz�: 
 
                „Stabilirea venitului anual global 
                 (1) Venitul anual global impozabil se stabile�te prin deducerea 
din venitul anual global, în ordine, a urm�toarelor: […] 
                  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;” 
 
coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b 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, unde se precizeaz�: 

 
                 „(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:  
                 […] 
                  e) actul de identitate; […] 
                 (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.” 
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                  Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� contribuabilii pot  
beneficia de deducerea cheltuielilor cu reabilitarea termica a locuin�ei în limita 
sumei de 1......lei anual �i c�, pentru a beneficia de aceast� facilitate, 
contribuabilii au obliga�ia s� fac� dovada c� lucr�rile de reabilitare termic� au 
fost efectuate la locuin�a de domiciliu. 
                   Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei respectiv, 
facturile fiscale nr. .....emise de societatea prestatoare S.C. ..... S.R.L., rezult� 
c� lucr�rile de reabilitare termic� a locuin�ei au fost efectuate la apartamentul 
situat în  ...... 
                   Din  actul de identitate anexat în xerocopie, rezult� c� domiciliul 
petentei este în str. ....., începând cu  data de 13.05.2005.  
                   Persoana fizic� ..... nu depune actul de identitate prin care s� fac� 
dovada c� în anul 2004 locuin�a sa de domiciliu era în str. .....  
                   Referitor la sus�inerea petentei c� lucr�rile de reabilitare a locuin�ei 
au fost efectuate la imobilul din str. ....., aceasta nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece, din facturile nr. ....., rezult� c� 
lucr�rile de reabilitare au fost efectuate pentru imobilul din str. .....în lunile 
august - septembrie 2004, iar din actul de identitate depus la dosarul cauzei 
rezult� c� petenta are domiciliul  în str. .....începând cu data de 13.05.2005. 
 
                     Referitor la sus�inerea petentei c� poate demonstra c� locuin�a de 
domiciliu în anul 2004 era în str. ....., cu facturile telefonice, cu facturile de la 
asocia�ia de locatari �i cu declara�ie pe propria r�spundere, aceasta nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece, conform art. 4 din 
H.G. nr. 1234/2004, pentru a beneficia de deducerea prev�zut� la art. 86 alin. 
(1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile ulterioare, contribuabilul 
trebuie s� anexeze la declara�ia pe venitul global  actul de identitate care atest� 
adresa de domiciliu a contribuabilului. 
                   Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� 
actul de identitate care  atest� faptul c� locuin�a de domiciliu a petentei este în 
str. ....., este valabil începând cu data de 13.05.2005, iar pentru anul 2004, 
petenta nu depune nici un act de identitate prin care s� fac� dovada c� avea 
domiciliul la adresa la care au fost efectuate lucr�rile de reabilitare termic� a 
locuin�ei.   
                    Având în vedere cele prezentate  mai sus �i faptul c� persoana 
fizic� ..... nu face dovada c� lucr�rile de reabilitare termic� au fost efectuate la 
locuin�a de domiciliu, urmeaz� a se respinge contesta�ia privind impozitul pe 
venit global aferent anului 2004, în suma de .....lei. 
 
                    Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei �i  în  
temeiul  prevederilor  art. 86 alin (1) lit. c din Legea nr. 571 /2003 privind 
Codul fiscal, art. 4 alin. (1) lit. e din H.G. nr. 1234/2004, coroborate cu 
prevederile art. 186 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se  
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DECIDE: 
 

        Respingerea contesta�iei formulate de persoana fizic� ..... 
împotriva deciziei de impunere nr. ..... privind suma de .....lei reprezentând 
impozit pe venitul global aferent anului 2004, ca neîntemeiat�. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 


