
D.G.F.P.
Serviciul Solutionare Contestatii

                                    DECIZIA nr.182/15.12.2005
  privind solutionarea contestatiei formulata de contribuabil X din
  formulata  împotriva Deciziei de Impunere Anuala nr. Y

     Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul D.G.F.P.  a fost sesizat de catre
Administratia Finantelor Publice  prin Serviciul Gestiune Registru Contribuabili
si Declaratii Fiscale asupra contestatiei formulata de contribuabil X .
     X cu domiciliul in  strada judetul  inregistrata la D.G.F.P.  sub nr. Y
a formulat contestatie impotriva Deciziei de Impunere Anuala nr. Y.
     Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.176 alin.1 din O.G.
nr.92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala, fiind inregistrata la
D.G.F.P.  sub nr.Y.
     I. In sustinerea cauzei, petentul arata urmatoarele:
     “ Contest decizia de impunere anuala pe anul 2004, motivul contestatiei
constituindu-l neacordarea deducerilor cu cheltuielile efectuate pentru reabilitarea
locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura, in scopul
imbunatatirii confortului termic, precum si cheltuielile efectuate cu asigurarea locuintei
de domiciliu in limita a 200E/an, deduceri prevazute de art.86, capitolul X Titlul III din
Codul Fiscal”.
     II. Prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice
romane pentru anul 2004, s-a stabilit ca diferenta de impozit in minus suma de Y RON
in baza declaratiei de venit global depusa la Administratia Finantelor Publice   in baza
fisei fiscale FF1, fara a fi luate in calcul documentele prezentate in conformitate cu
prevederile H.G. nr.1234/2004 art.4 alin.1, pentru a beneficia de deducerea prevazuta
la art.86 alin.1 litera c din Legea nr.571/2003.
     III. Din analiza actelor si documentelor aflate la dosarul cauzei si avand in vedere
motivele invocate de catre petent si constatarile organului de control, in raport cu
actele normative invocate, se retin urmatoarele:
    Cauza supusa solutionarii este daca contestatoarea poate beneficia de prevederile
art.86 alin.1 litera c) din Legea nr.571/2003.
    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 in minus in suma de Y RON.
       Aceasta a fost calculata in baza Declaratiei de venit global depusa de contestatoare
la Administratia Finantelor Publice , fara ca organele fiscale sa ia in considerare
cheltuielile pentru reabilitarea locuintei de domiciliu a contestatoarei, precum si a
cheltuielilor efectuate cu asigurarea locuintei de domiciliu in limita a 200 E/an
necesare pentru a beneficia de deducerea prevazuta la art.86 alin.1 litera c) si lit.d) din
Legea nr.571/2003  privind Codul fiscal.
        In drept, Legea nr.571/2003 , art.86 alin.1 litera c), mentioneaza :



        “ (1) Venitul anual global impozabil se stabileste prin deducerea din venitul anual
global, in ordine, a urmatoarelor:(....)
        c) cheltuieli 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 Transportului, Constructiilor si Turismului”.
        d) prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu, in limita echivalentului a 200
euro pe an;
        Potrivit O.M.F. nr.1941/28.12.2004 privind procedura acordarii deducerilor din
venitul anual global potrivit art.86 alin.(1) litera d care prevede:
       “ (1) Pentru a beneficia de deducerea reprezentand prima de asigurare pentru
locuinta de domiciliul, prevazuta la art.86, alin.(1) litera 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;
      - actele de stare civila, dupa caz;
        Documentele de plata a primei de asigurare pot fi emise pe numele unuia sau al
ambilor soti, in situatia in care locuinta este dobandita in timpul casatoriei.
        Potrivit art.4 din H.G. nr.1234/2004, pentru a beneficia de deducerea prevazuta la
art.86 alin.1 litera c) din Legea nr.571/2003, este necesara anexarea la declaratia de
venit global a  urmatoarelor documente in copie:
        - devizul de lucrari din care sa reiasa materialele specificate achizitionate si
categoriile de lucrari executate, exprimate in unitati fizice si valorice;
        - documente justificative care atesta plata;
        - actul de proprietate;
        - actul de identitate, actele de stare civila dupa caz.
        La dosarul contestatiei au fost depuse urmatoarele documente:
         - fisa fiscala FF1;
         - chitanta fiscala nr.Y;
         - factura fiscala nr.Y si O.P. din 26.07.2004;
         - contractul de credit;
         - copie actde proprietate ;
         - copie BI;
         - copie certificat casatorie;
         - copie borderou de plati;
         - copie polita de asigurare;
         Fata de documentele depuse o data cu declaratia de venit global ,contestatorul a
depus la dosarul contestatiei copie dupa devizul de lucrari din care sa reiasa materialele
folosite si categoriile de lucrari executate, exprimate in cantitati fizice si valorice asa
cum prevede H.G. 1234  art.4.
        Conform H.G. nr.1050/2004 privind Normele Metodologice da aplicare a O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata , Titlul IX pct.182.1
precizeaza:
        “ In temeiul art.183 alin 1 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 termenelor 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,
documente justificative prevazute de H.G. nr.1234/2004 pentru acordarea facilitatii.
        Organul de solutionare constata ca devizul de lucrari din care sa reiasa materialele
specificate achizitionate si categoriile de lucrari executate, exprimate in unitati fizice si
valorice, a fost depus dupa depunerea declaratiei de venit global, acesta fiind
considerat ca legal depus in contextul prevederilor H.G. nr.1050/2004 privind Normele
Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privin Codul de Procedura fiscala
republicat, pentru acest capat de cerere contestatia urmand a fi admisa.
        Referitor la faptul ca la data incheierii lucrarilor si incheierii politei de asigurare
contribuabila nu avea domiciliul la adresa mai sus mentionata,(avea domiciliul la X)se
constata ca acesta este eliberat in data de 14.09.2004 , deci pana la sfarsitul anului
fiscal  2004 ,iar la data emiterii Deciziei de Impunere pentru anul 2004 aceasta avea
domiciliul in adresa mentionata in Cartea de Identitate. Ca urmare pentru acest capat
de cerere contestatia urmeaza a fi admisa.
        Avand 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 a contribuabilei X din  , situatie in care urmeaza sa se incheie o noua decizie de
impunere care va avea in vedere considerentele prezentei decizii de solutionare.
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