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DECIZIA nr.14/31.01.2006
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

D-nul IONESCU ION
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice
Constan�a prin adresa nr……………/…….01.2006, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr…………/…….01.2006, cu privire la contesta�ia
formulat� de domnul IONESCU ION, persoan� fizic�, cu domiciliul în
localitatea Constan�a, B-dul ……………  nr………,  CNP …………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� diferen�a de impozit pe
venit de restituit, stabilit� prin Decizia de impunere anual�
pentru anul 2004, emis� de organul fiscal sub nr………………/…….10.2005,
în cuantum de ………… lei (RON).

Contesta�ia a fost formulat� de contribuabil, fiind
îndeplinite prevederile art.176 alin.(1) lit.e) din O.G.
nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.

Contesta�ia a fost depus� la organul fiscal care a întocmit
actul atacat, respectiv la Administra�ia Finan�elor Publice
Constan�a, fiind înregistrat� sub nr…………/…….01.2006.

În raport de dispozi�iile art.177(1) din O.G. nr.92/2003,
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se constat� c�,
contesta�ia a fost depus�  în  termenul legal, în raport cu data
comunic�rii actului atacat respectiv 14.12.2005 a�a cum reiese din
confirmarea de primire nr…………… �i data înregistr�rii contesta�iei
la A.F.P. Constan�a respectiv 04.01.2006, a�a cum reiese din
�tampila aplicat� pe contesta�ie.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179 (1)din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�,
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

    I. Prin adresa înregistrat� la Administra�ia Finan�elor
Publice Constan�a sub nr……………/…….01.2006, completat� prin adresa

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….01.2006,
domnul IONESCU ION a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de
impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice
române cu domiciliul în România pe anul 2004 nr……………/…….10.2005,
privind obliga�ii fiscale stabilite  în baza DECLARATIEI DE VENIT
GLOBAL pentru anul 2004, urmare a neacord�rii de c�tre organul
fiscal a deducerii reprezentând cheltuieli pentru reabilitarea
locuin�ei de domiciliu �i a primelor de asigurare pentru locuin�a
de domiciliu efectuate în cursul anului 2004.

Ulterior înregistr�rii contesta�iei la D.G.F.P. Constan�a,
pentru îndeplinirea prevederile art.176 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, referitoare la forma �i
con�inutul contesta�iei, organul de solu�ionare a solicitat
contestatorului, prin adresa  nr…………/…….01.2006, completarea
contesta�iei cu motivele de fapt �i de drept, care a fost f�cut�
în data de 23.01.2006.

În sus�inerea contesta�iei sale, contestatorul invoc�
urm�toarele argumente:

- motivele de fapt sunt dovezile ce se constituie în actele
originale existente la dosar, respectiv actele privind u�a
termopan �i asigurarea locuin�ei, care însumeaz� mai mult decât
suma restituit�, de ……………… lei(ROL);        

- motivele de drept le constituie dispozi�iile din Codul
fiscal, din care rezult� c� ar fi trebuit s� i se restituie
integral suma de ……………… lei (ROL) pentru reabilitarea locuin�ei si
contravaloarea asigur�rii locuin�ei.

În consecin��, petentul solicit� recalcularea impozitului
anual, respectiv a sumelor ce trebuiesc restituite, ata�ând la
dosarul cauzei copii ale urm�toarelor documente:

-devizul de lucr�ri, întocmit de SC A…………… SRL Constanta;
-chitan�a nr……………/09.12.2004 pentru suma de ……………… lei(ROL);
-factura fiscal� nr……………/…….12.2004 c-val confec�ionat �i

montat tâmpl�rie aluminiu;
-Contract de vânzare - cump�rare nr…………/1996;
-copie Carte de identitate IONESCU ION;
-copie Carte de identitate IONESCU IOANA;
-Certificat de C�s�torie;
-Contract de asigurare a locuin�ei nr………………/26.02.2004;
-Chitantele nr………/…….10.2004, nr………/…….02.2004,

nr………/…….06.2004, nr………/…….04.2004.

II. Prin Decizia de impunere aferent� veniturilor realizate
în anul 2004 emis� de A.F.P. Constan�a sub nr…………/…….10.2005,
pentru domnul IONESCU ION, a rezultat o diferen�� de impozit pe
venit de restituit în sum� de …………… lei(RON).

Decizia de impunere a fost emis� în baza art.90 din Lg
nr.571/2003 privind Codul fiscal �i a Declara�iei de venit global
pe anul 2004, înregistrat� sub nr……………/…….04.2005.
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În urma prelucr�rii de c�tre organul fiscal a Declara�iei de
venit global pe anul 2004 �i a documentelor anexate acesteia, a
rezultat o diferen�� de impozit anual de  restituit în sum� de
………… lei(RON). Organul fiscal men�ioneaz� c� la calculul
impozitului pe venitul global s-a luat în considerare suma de
…………… lei(RON) reprezentând cheltuieli pentru reabilitarea
locuintei �i suma de ………… lei (RON) reprezentând prime de
asigurare pentru locuin�a de domiciliu.

Referitor la prima de asigurare s-a luat în calcul numai 50%
din suma achitat� de contribuabil, întrucât imobilul este
proprietate comun� �i deducerea se acord� fiec�rui coproprietar,
iar petentul nu a depus la dosar �i actele de stare civil�.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei �i motiva�iile petentului, �inând cont de
dispozi�iile legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� diferen�a de impozit pe
venitul global, în sum� de …………… lei (RON), stabilit�  de
restituit contribuabilului prin Decizia de impunere aferent�
veniturilor realizate în  anul 2004  nr……………/…….10.2005, a fost
corect determinat�.

În fapt, urmare a Declara�iei de venit global pe anul 2004
înregistrat� sub nr……………/…….04.2005, �i a documentelor
justificative necesare pentru acordarea facilit��ilor privind
deducerea cheltuielilor pentru reabilitarea termic� a locuintei de
domiciliu �i a primelor de asigurare, organele fiscale din cadrul
A.F.P. Constan�a au emis Decizia de impunere aferent� veniturilor
realizate în  anul 2004 nr……………/…….10.2005, din care a rezultat o
diferen�� de restituit în sum� de ………… lei(RON).

La emiterea deciziei de impunere, organul fiscal a luat în
considerare suma de …………… lei(RON) reprezentând cheltuieli de
reabilitare a locuin�ei �i suma de ………… lei(RON) reprezentând 50%
din primele de asigurare pentru locuin��, achitate.

Petentul contest� suma de ………… lei(RON) restituit�, deoarece
a depus acte pentru o sum� mult mai mare, respectiv pentru suma de
…………… lei(RON) reprezentând c/valoare termopane �i suma de ……………
lei(RON) reprezentând prime de asigurare.

În drept, cu privire la determinarea venitului anual global
impozabil, potrivit dispozi�iilor art.86 alin.(1) din Lg
nr.571/2003 privind Codul fiscal:

"Art.86.-(1) Venitul anual global impozabil se stabile�te
prin deducerea din venitul anual global, în ordine, a
urm�toarelor:
    a) pierderi fiscale reportate;
    b) deduceri personale determinate conform art. 45;
    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
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ini�iativa Ministerului Transporturilor, Construc�iilor �i
Turismului;
    d) prime de asigurare pentru locuin�a de domiciliu, în limita
echivalentului în lei a 200 euro pe an;
      (...)"

Referitor la acordarea deducerii din venitul anual global a
primelor de asigurare  pentru locuin�a de domiciliu, potrivit
dispozi�iilor pct.2 �i 3 din O.M.F. nr.1941/2004 privind Procedura
acord�rii deducerilor din venitul anual global potrivit art.86
alin.(1) lit.d)-f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal �i
Procedura de alocare a unei sume reprezentând pân� la 1% din
impozitul pe venitul anual datorat potrivit art.90 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal:

"2. Pentru a beneficia de deducerea reprezentând prima de
asigurare pentru locuin�a de domiciliu, prev�zut� la art. 86 alin.
(1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, este necesar� anexarea la
declara�ia de venit global a urm�toarelor documente în copie:
    - contractul de asigurare;
    - documentul de atestare a pl��ii primei de asigurare;
    - actul de proprietate;
    - actele de stare civil�, dup� caz.
    Documentele de plat� a primei de asigurare pot fi emise pe
numele unuia sau al ambilor so�i, în situa�ia în care locuin�a
este dobândit� în timpul c�s�toriei.
    3. Deducerea reprezentând prima de asigurare pentru locuin�a
de domiciliu se acord� persoanei fizice care o de�ine în
proprietate, astfel:
    a) pentru locuin�a de�inut� de o singur� persoan�, deducerea
se acord� proprietarului;
    b) dac� locuin�a este de�inut� în comun, deducerea se acord�
fiec�rui coproprietar contribuabil."

Din coroborarea textelor legale citate mai sus, rezult� c�
domnul IONESCU ION, beneficiaz� de deducere, din venitul anual
global, a sumelor reprezentând cheltuieli pentru reabilitarea
locuin�ei de domiciliu �i a sumelor reprezentând  prime de
asigurare pentru locuin�a de domiciliu, în calitate de
coproprietar, în limita cheltuielilor justificate cu documente
emise pe numele s�u.

În spe��, domnul IONESCU ION, a depus la organul fiscal
teritorial sub nr…………/…….04.2005, Declara�ia de venit global pe
anul 2004, la care, pentru a beneficia de facilit��i, a anexat
documentele justificative prev�zute de legisla�ia în vigoare, mai
pu�in actele de stare civil�.

Astfel, din analiza deciziei de impunere anuale
nr……………/…….10.2005, contestat� de petent, rezult� c�:

- în ceea ce prive�te cheltuielile efectuate în cursul anului
2004 pentru reabilitatea termic� a locuin�ei de domiciliu, organul
fiscal a acordat deducerea acestor cheltuieli, în sum� total� de
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…………… lei(RON). Ca urmare, petentul solicit� eronat restituirea
integral� a sumei de ………… lei(RON), deoarece conform prevederilor
legale men�ionate, aceasta se deduce din venitul anual global �i
nu din impozitul datorat, astfel încât s� se restituie în
totalitate.

În consecin�� pentru argumentele expuse, urmeaz� a se
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia petentei cu privire la acest
cap�t de cerere.

- în ceea ce prive�te cheltuiala cu primele de asigurare a
locuin�ei de domiciliu, organul fiscal a acordat  deducere numai
pentru 50% din sumele justificate de petent pe motiv c� imobilul
este proprietate comun� �i deducerea se acord� fiec�rui
coproprietar contribuabil, iar petentul nu a depus la dosar �i
actele de stare civil�.

La solicitarea organului de solu�ionare prin adresa
nr…………/…….01.2006, petentul a transmis, în data de 23.01.2006,
actele de stare civil�, în copie �i totodat� a prezentat
declara�ia pe propria r�spundere conform c�reia, so�ia doamna
IONESCU IOANA, în calitate de coproprietar al imobilului, nu a
beneficiat de deducerea cheltuielilor reprezentând primele de
asigurare, aferente anului 2004    .

Ca urmare domnul IONESCU ION beneficiaz� de deducerea
întregii sume reprezentând  primele de asigurare pl�tite în cursul
anului 2004, deoarece documentele de plat� sunt emise pe numele
s�u, iar so�ia în calitate de coproprietar al locuin�ei nu a
beneficiat de deducerea acestora.

În aceast� situa�ie urmeaz� a se desfiin�a Decizia de
impunere anuala nr……………/…….10.2005, urmând ca organul fiscal s�
procedeze la recalcularea impozitului pe venitul anual global
aferent anului 2004, prin acordarea deducerii întregii sume de
………… lei(RON), pl�tite cu titlu de prime de asigurare.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei decizii
�i în temeiul prevederilor art.180 �i 186(1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se

D E C I D E:

1. Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate
de domnul IONESCU ION împotriva Deciziei de impunere anuala
nr……………/…….10.2005, referitoare la restituirea integral� a sumei
de …………… lei(RON), reprezentând cheltuieli pentru reabilitarea
locuin�ei de domiciliu.

2.Desfiin�area Deciziei de impunere anual� nr……………/…….10.2005
emis� de Administa�ia Finan�elor Publice Constan�a, urmând ca
organul fiscal s� procedeze la recalcularea impozitului pe venitul
anual global aferent anului 2004, prin acordarea deducerii
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întregii sume de ………… lei(RON), pl�tite cu titlu de prime de
asigurare pentru locuin�a de domiciliu.

Urmare celor de mai sus, în termen de 30 de zile de la data
primirii prezentei, se va întocmi o nou� decizie de impunere, de
c�tre un alt inspector fiscal, iar rezultatul se va transmite �i
Serviciului Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a.

Definitiv� în sistemul c�ilor de atac, în conformitate cu
prevederile art.188 alin.2 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat� �i ale art.11(1) din Legea
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul
Tribunalului Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

                                       SEF SERVICIU
                                      SOLU�IONARE CONTESTA�II,

                                                                                EMILIA CRÂNGU�

C.I./4EX
31.01.2006


