
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE

                                        DECIZIA nr.12/2005
privind solutionarea contestatiei formulata de contribuabil X din localitatea  si
inregistrata la D.G.F.P. X sub nr.Y

          Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice X a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice  asupra contestatiei
depusa de contribuabil X din localitatea  si inregistrata la D.G.F.P.  sub nr.Y.
         X din localitatea  cu domiciliul în strada Imparatul Traian nr.202 bloc K9
scara 2 apt.10,având C.N.P. Y formuleaz� contesta�ie impotriva deciziei nr. Y
intocmita de organele de control din cadrul Administratiei Finantelor Publice a
mun. X
         La data de 12.10.2003, formuleaza si depune la D.G.F.P.contestatia
inregistrata sub nr.Y ,respectind conditia de procedura ceruta de art.176
alin.(1)din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 republicata.

Dosarul contesta�iei a fost transmis cu adresa nr.Y la D.G.F.P. fiind
înregistrata sub nr.
          Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

I. Petentul contesta suma de Y lei reprezentand impozit datorat solicitat ca
urmare a documentatiei depuse  privind facilitatile oferite pentru contavaloarea
materialelor folosite in constructia de locuinte.
          In sustinerea cauzei, contestatorul motiveaza ca “ in termenul stabilit am
depus documentatia pentru deducere de impozit in conformitate cu dispozitiile
art.65 din O.G. nr.7/2001 si am prezentat si documentele solicitate ulterior si nu
cunosc motivul pentru care nu a fost luata in consideratie “.
          II. Prin Decizia nr.Y intocmita de organele de control din cadrul
Administratiei Finantelor Publice a mun.X  �i primit� în data de 17.09.2003 a fost
stabilita o diferent� de impozit în minus  în sum� de Y lei, fara acordarea
reducerii impozitului pe venitul global pe anul 2003 cu 20% conform art.65alin.
(5) din O.G. nr.7/2001.
          III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, in raport cu
dispozitiile legale referitoare la aceasta si avind in vedere motivele invocate de
contestatoare, se retin urmatoarele:

In fapt, contestatorul a depus cerere pentru reducerea impozitului anual pe
venitul global inregistrata sub nr.Y la Administratia Finantelor Publice a mun.X
,deoarece are in executie incepand cu anul 2003 un imobil cu destinatie locuinta la
adresa din strada X
          Prin Decizia nr.Y intocmita de organele de control din cadrul
Administratiei Finantelor Publice   �i primit� în data de 17.09.2003 a fost stabilita
o diferent� de impozit în minus  în sum� de Ylei, , deoarece nu s-a acordat
facilitatea fiscala prevazuta de O.M.F.  nr.1090/2003.

In drept, punctul 3 alin 2 din Anexa 1 al O.M.F. nr.1090/2003 privind
aprobarea Normelor metodologice date in aplicarea prevederilor art.65 alin 5 din
Ordonanta Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit aprobata cu



modificari si completari prin Legea nr.493/2002, publicat in Monitorul Oficial
580/ 2003 prevede:

“ Facilitatea de reducere pentru constructia unei singure locuinte se acorda
de organul fiscal competent, pentru constructiile noi sau in curs, pe baza
documentelor prevazute la punctul 4.

Pentru anul 2003 aceasta facilitate se acorda pe durata construirii locuintei,
pe perioada valabilitatii, autorizatiei de construire pentru constructia unei
singure locuinte.”

Prin notificarea privind cererea inregistrata la Directia Generala a
Finantelor Publice a judetului X sub nr.Y se comunica contribuabilului ca in
conformitate cu prevederile pct.3 din Anexa la Ordinul ministrului finantelor
publice nr.716/2004 privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii
impozitului pe venit pentru constructia de locuinte,documentatia este incompleta.

Prin adresa nr.Y se comunica contribuabilului ca  o revenire la adresa nr.Y
ca in cazul nerespectarii prevederilor legale cererea va fi respinsa.

Contribuabilului i-au fost trimise in termen legal adrese pentru a se
prezenta la sediul D.G.F.P. X cu documentele care le avea lipsa la dosar, insa
printr-o eroare a organului fiscal nu a fost trecuta pe plic adresa completa , fapt
pentru care contestatorul nu a primit aceste instiintari , ceea ce a  a dus la
neprezentarea in termen util pentru a-si completa dosarul.

La dosarul cauzei au fost depuse copii dupa toate facturile si chitantele
fiscale solicitate, conform dispozitiilor art.65 din O.G. nr.7/2001,precum si
autorizatia de construire nr.819/22.07.2003 eliberata de Primaria Municipiului .

Din referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei , se disjunge
concluzia ca poate fi acordata reducerea cu 20% a impozitului pe venitul global
,organul de control stabilind ca obiectiunile formulate de contestator sunt
intemeiate.
          Avand in vedere actele prezentate in dosarul cauzei si normele legale
prezentate in sustinere, in temeiul art.180 alin (1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala se

                                           DECIDE

admiterea contestatiei formulata de contribuabil X din municipiul X.

                                   DIRECTOR EXECUTIV




