MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia Generala a Finantelor Publice Brasov

DECIZIA NR.18
Directia generala a finantelor publice Brasov, Biroul de solutionare a
contestatiilor a fost sesizata de catre Administratia finantelor publice Brasov, privind
solutionarea contestatiei formulata de catre petenta.
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei finantelor publice Brasov, in Decizia de impunere anuala pentru
persoanele fizice pe anul 2004, din 28.09.2005.
Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art.177 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
I. Petenta contesta decizia de impunere anuala emisa pentru veniturile realizate
in anul 2004 motivand urmatoarele:
Petenta sustine ca organul fiscal la emiterea deciziei de impunere pe anul 2004
nu a luat in calcul deductibilitatea cheltuielilor de imbunatatire a confortului termic a
locuintei, mentionind ca a luat credit de la banca pentru imbunatatirea confortului
termic.
Creditul a fost aprobat in 23.12.2003, iar suma solicitata a fost virata in contul
SC. V. pentru executarea lucrarii in 24.12.2003 insa societatea a executat lucrarea in
ianuarie 2004
Petenta solicita recalcularea impozitului stabilit prin Decizia de impunere anuala
aferenta anului 2004.
II.In baza art.90 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele fiscale au
emis Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in anul 2004 din
28.09.2005, prin care s-a stabilit un impozit anual de restituit .
III. Avand in vedere constatarile organului de impunere fiscala, sustinerile
petentei, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in
vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:
Petenta sustine ca solicita recalcularea impozitului anual, stabilit prin Decizia de
impunere anuala aferenta anului 2004 pe motiv ca organul fiscal la emiterea deciziei de
impunere pe anul 2004 nu a luat in calcul deductibilitatea cheltuielilor de imbunatatire a
confortului termic a locuintei.
Petenta sustine ca a solicitat credit de la banca pentru imbunatatirea confortului
termic.
Creditul a fost aprobat in 23.12.2003, iar suma solicitata a fost virata in contul
SC V. pentru executarea lucrarii in 24.12.2003 iar petenta sustine ca societatea a
executat lucrarea in ianuarie 2004.
Petenta a depus Declaratia de venit Global pe anul 2004 la data de 11.05.2005.
In urma analizarii datelor furnizate de petenta precum si a celor din evidentele
fiscale in baza art.90 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele fiscale au
emis Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in anul 2004 din
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28.09.2005, prin care s-a stabilit un impozit anual datorat din care s-a platit anticipat
suma de....lei rezultind o diferenta de restituit.
Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca Decizia de impunere
anuala din 28.09.2005 este legal intocmita si pe cale de consecinta daca s-a stabilit
corect diferenta de impozit anual, de restituit.
In ceea ce priveste modul de calcul a diferentei de impozit anual de regularizat
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“ART. 90
Stabilirea i plata impozitului pe venitul anual global
(1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal
competent, pe baza declara iei de venit global, prin aplicarea baremului anual de
impunere prev zut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra venitului anual global
impozabil din anul fiscal respectiv.
(5) Organul fiscal stabile te impozitul anual datorat pentru anul precedent i
emite o decizie de impunere, în intervalul i în forma stabilite prin ordin al ministrului
finan elor publice.”
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!Facilitatea se acord pentru veniturile supuse procedurii de globalizare în anul
de impunere, indiferent de data construirii locuin ei de domiciliu, pe baza documentelor
care atest efectuarea cheltuielilor în anul respectiv pentru reabilitarea locuin ei de
domiciliu, destinate reducerii pierderilor de c ldur în scopul îmbun t irii confortului
termic al acesteia.”
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