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  DECIZIA NR.111 emis� de D.G.F.P.Hunedoara în anul 2005  
  
 
               
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de doamna X. 
  
           Doamna X contest� DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� 
pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu 
domiciliul în România pe anul 2004 emis� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului Hunedoara, prin care nu s-a 
acordat deducerea privind cheltuielile pentru reabilitarea locuin�ei 
de domiciliu în limita sumei de 1.500 lei anual. 
   
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.177 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat�, doamna X contest� decizia de 
impunere, sus�inând c� nu i s-au acordat cheltuieli pentru 
reabilitarea locuin�ei de domiciliu în limita sumei de 1.500 lei 
anual, de�i îndepline�te toate condi�iile legale.   
          
          II. Organele de control din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului Hunedoara, au consemnat faptul c�, la data 
prelucr�rii Declara�iei de venit global, s-a constatat neîndeplinirea 
tuturor condi�iilor privind acordarea acestor facilit��i, respectiv nu 
s-a f�cut dovada reabilit�rii locuin�ei de domiciliu.  
 
         III. Având în vedere sus�inerile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, documentele existente la dosar, se re�in 
urm�toarele: 
 
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatoarea 
poate beneficia de deducerea privind cheltuielile pentru 
reabilitarea locuin�ei de domiciliu în limita sumei de 1.500 lei 
anual, în condi�iile în care contribuabilul nu face dovada 
domiciliului la imobilul în cauz�. 
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        In fapt, contestatoarea a efectuat lucr�ri de reabilitare 
termic� a locuin�ei x, respectiv montare geamuri termopan, 
aceasta anexând la dosar documentele justificative care atest� 
executarea lucr�rii, plata lucr�rii �i devizul de lucr�ri. 
        Lucr�rile de reabilitare termic� a locuin�ei s-au efectuat în 
luna decembrie 2004, dat� la care contestatoarea nu avea 
locuin�a de domiciliu la imobilul în cauz�, cu toate c�, potrivit 
Contractului de vânzare – cump�rare, contestatoarea intr� în 
posesia imobilului x, la data de 29 iunie 2004. 
         Doamna X figureaz� cu domiciliul la imobilul x, din data de 
15 martie 2005, a�a cum reiese din Cartea de identitate, emis� la 
data mai sus men�ionat�.  
                
        In drept, prevederile Hot�rârii Guvernului nr.1234/2004 
pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual 
global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu, 
destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii 
confortului termic, stipuleaz�: 
        ART.4 “ (1) Pentru a beneficia de deducerea prev�zut� la 
art. 86 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile 
ulterioare, este necesar� anexarea la declara�ia de venit 
global a urm�toarelor documente în copie: 
          …d) actul de proprietate; 
             e) actul de identitate;… 
(3) Pentru acordarea deducerii de c�tre organul fiscal, 
contribuabilii au obliga�ia s� depun� documentele 
justificative prev�zute mai sus, o dat� cu declara�ia de venit 
global, pân� la termenul stabilit pentru depunerea acesteia.” 
  
        ART.5 “Deducerea reprezentând cheltuielile pentru 
reabilitarea termic� a locuin�ei se acord� persoanei fizice care 
o de�ine în proprietate, pe baza documentelor justificative 
prev�zute la art.4, 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.” 
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          Prin prisma prevederilor legale enun�ate, poate beneficia de 
facilitatea fiscal� numai contribuabilul care este proprietar al 
locuin�ei �i care are �i domiciliul în aceast� locuin��, conform 
datelor înscrise pe actul de identitate. 
         Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, se re�ine 
faptul c�, la data efectu�rii lucr�rilor de reabilitare a locuin�ei x, 
contestatoarea nu a f�cut �i dovada domiciliului la imobilul în 
cauz�.  
 
             Pe cale de consecin��, în temeiul prevederilor art.186 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                            DECIDE:        
  
 Respingerea contesta�iei formulat� de doamna X, 
referitoare la neacordarea deducerii privind cheltuielile pentru 
reabilitarea locuin�ei de domiciliu în limita sumei de 1.500 lei 
anual. 
 
 
             


