
D.G.F.P. DOLJ
Serviciul Solutionare Contestatii

DECIZIA Nr.235/2005
privind solutionarea contestatiei formulata de X impotriva Deciziei de impunere anuala
nr.Y pentru veniturile realizate pe anul 2004, emisa de organele de control ale
Administratiei Finantelor Publice

Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul D.G.F.P. este investit sa solutioneze,
conform prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat,
contestatia formulata de X.

X contesta suma de Y RON , diferenta de impozit de plata, suma stabilita
conform Deciziei de impunere anuala nr.Y, aferenta anului 2004, emisa de organele de
control ale Administratiei Finantelor Publice.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei.

I. In sustinerea cauzei, contestatorul aduce urmatoarele argumente:
"(...) va rog sa dispuneti calculul impozitului pe veniturile mele pe anul 2004

pentru ca nu mi-au fost luate in calcul primele de asigurare platite pentru locuinta si
pentru eventualele diferente sa mi se elibereze o noua fisa fiscala".

II. Prin Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu
domiciliul in Romania pe anul 2004, nr.Y, s-a stabilit o diferenta de plata in sarcina
contestatorului in suma de Y RON.

Aceasta a fost calculata in baza Declaratiei de venit global depusa la
Administratia Finantelor Publice sub nr.Y.

Contestatorul a solicitat deducerea cheltuielilor cu primele de asigurare pentru
locuinta de domiciliu, in conformitate cu Legea nr. 571/2003, art. 86, alin.1, lit.d),
deducere care nu s-a acordat de catre organele fiscale.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, in raport cu dispozitiile
legale referitoare la aceasta si avind in vedere motivele invocate de contestator, se retin
urmatoarele:

In fapt, prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele
fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004, nr.Y s-a stabilit o diferenta de
impozit de plata in suma de Y RON.



Aceasta a fost calculata in baza Declaratiei de venit global depusa de contestator
la Administratia Finantelor Publice sub nr.Y, fara ca organele fiscale sa ia in
considerare cheltuielile cu primele de asigurare in suma de Y RON necesare pentru a
beneficia de deducerea prevazuta la art.86, alin.1, lit.d) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal.

In drept, Legea nr.571/2003, art.86, alin.1, lit.d), mentioneaza:
"(1) Venitul anual global impozabil se stabileste prin deducerea din venitul anual

global, in ordine, a urmatoarelor: (...)
d) prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu, in limita echivalentului in

lei a 200 euro pe an;"
Potrivit O.M.F. nr.1.941/28.12.2004 privind procedura acordarii deducerilor din

venitul anual global, art.86, alin.(1) prevede:
"(1) Pentru a beneficia de deducerea reprezentind prima de asigurare pentru

locuinta de domiciliu, prevazuta la art.86, alin.(1), lit.d) din Legea nr.571/2003, este
necesara anexarea la declaratia de venit global a urmatoarelor documente in copie:

- contractul de asigurare;
- documentul de atestare a platii primei de asigurare;
- actul de proprietate;
- actele de stare civila, dupa caz; (..)"
La dosarul contestatiei au fost depuse urmatoarele documente:
- declaratia de venit global aferenta anului 2004
- fisa fiscala 1 si fisa fiscala 2 aferenta anului 2004
- contractul de asigurare nr.Y cu valabilitate pina la data de 25.09.2004
- contractul de asigurare nr.Y reprezentind reinnoirea contractului nr.Y, cu

valabilitate pina la data de 25.09.2005
-chitantele de plata in suma totala de Y RON
- actul de proprietate al locuintei
Conform H.G. nr.1.050/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a O.G.

nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat, Titlul IX, pct.182.1
precizeaza:

"In termenul art.183 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, contestatorul,
intervenientii si/sau imputernicitii acestora, in fata organelor de solutionare a
contestatiilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, chiar daca acestea anterior nu
au fost cercetate de organele de inspectie fiscala".

In cadrul termenului de prescriptie, contribuabilii pot solicita acordarea deducerii
privind cheltuielile efectuate cu reabilitarea termica a locuintei de domiciliu pentru anul
2004, pot completa din proprie initiativa sau la instiintarea organului fiscal,
documentele justificative prevazute de H.G. nr.1.234/2004 pentru acordarea facilitatii.

Avind in vedere actele prezentate la dosarul cauzei, considerentele si normele
legale prezentate in sustinere, in temeiul art.186, alin. (1) si (3) al O.G. nr.92/2003
republicata se

DECIDE

- admiterea contestatiei, desfiintarea deciziei de impunere anuala nr.Y aferenta
anului 2004, situatie in care urmeaza sa se incheie o noua decizie de impunere care va
avea in vedere considerentele prezentei decizii de solutionare



*             *
        *

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul X in termen de 6 (sase) luni de la
comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV


