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DECIZIA nr. 152/08.12.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

IONESCU IOANA domiciliat� în Constan�a str…………… nr………, Bl………,
sc……, et……, ap……,

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 Ministerul Finan�elor Publice -
Direc�ia de Îndrumare �i Asisten�� a Contribuabililor  prin adresa
nr…………/…….11.2005, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/…….11.2005, cu privire la contesta�ia formulat� de doamna
IONESCU IOANA, persoan� fizic� salariat�, cu domiciliul în
localitatea Constan�a str……………… nr……, Bl…… sc…… et…… ap…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Decizia de impunere
anual� nr…………/…….08.2005 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice
a Municipiului Constan�a, întrucât organul fiscal nu a acordat
deducerea privind cheltuielile de reabilitare a locuin�ei de
domiciliu efectuate în cursul anului 2004.

Suma total� pentru care petenta a demarat calea
administrativ� de atac este în cuantum de …………… lei (RON),
reprezentând cheltuieli de reabilitare a locuintei de domiciliu,
cheltuieli ce nu au fost deduse din venitul anual global impozabil
ob�inut în anul 2004 influien�ând astfel impozitul pe venit
aferent anului 2004.

Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, organul de
solu�ionare re�ine c� ac�iunea persoanei fizice în cauz� a fost
introdus� cu respectarea prevederile art.176 lit.e) din O.G.
nr.92/23.12.2003 republicat� în M.O. nr.863/26.09.2005 privind
Codul de procedur� fiscal�.

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

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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Referitor la termen, contesta�ia a fost depus� în termenul
prev�zut la art.177(1) din acela�i act normativ. Astfel, primit�
la data de 08.10.2005, decizia de impunere privind veniturile
realizate în anul 2004 a fost atacat� prin adresa înregistrat� la
Ministerul Finan�elor Publice - Direc�ia de Îndrumare �i Asisten��
a Contribuabililor  prin adresa nr…………/…….10.2005.

În spe��, sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur�
prev�zute la art.179(1), lit.a) din O.G. nr.92/24.12.2003
republicat� în 2005 privind Codul de procedur� fiscal�.

I. Prin adresa înregistrat� la Ministerul Finan�elor Publice
- Direc�ia de Îndrumare �i Asisten�� a Contribuabililor sub
nr…………/…….10.2005, doamna IONESCU IOANA a formulat contesta�ie
împotriva Deciziei de impunere anual� nr………………/…….08.2005 emis� de
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Constan�a prin
care a fost stabilit impozitul pe venitul anual global aferent
anului 2004, în sum� de …………… lei (RON) rezultând o diferen�� de
impozit anual în minus de ………… lei (RON).

Aceea�i contesta�ie a fost depus� de petent� �i la A.F.P.
Constan�a �i a fost înregistrat� sub nr……………/…….10.2005.

 În sus�inerea contesta�iei sale, contestatoarea invoc�
urm�toarele considerente :

-organul fiscal nu a luat în considerare pentru anul 2004,
conform prevederilor art.86 alin.(1) lit.c) din Lg. nr.571/2003
privind Codul fiscal, cheltuielile efectuate pentru reabilitarea
locuin�ei de domiciliu în sum� total� de …………… lei (RON).

Ulterior înregistr�rii contesta�iei la D.G.F.P. Constan�a,
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii a solicitat organului fiscal
emitent al actului atacat, completarea dosarului contesta�iei
conform prevederilor O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea
Instruc�iunilor pentru aplicarea Titlului IX din Ordonan�a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�. Dosarul contesta�iei a fost completat de c�tre A.F.P.
Constan�a prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr……………/…….11.2005, adres� prin care a fost înaintat� �i  cererea
petentei de renun�are la contesta�ie, înregistrat� la A.F.P. -
Constan�a sub nr……………/…….11.2005.

II. Prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile
realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România pe
anul 2004 nr………………/…….08.2005, emis� în baza Declaratiei de venit
global depus� de doamna Cristian Gabriela sub nr……………/…….04.2005,
organul fiscal a stabilit un impozit pe venitul anual global de
…………… lei (RON), rezultând o diferen�� stabilit� în minus în sum�
de ………… lei (RON).
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Organul fiscal nu a acordat deducerea cheltuielilor de
reabilitare a locuin�ei de domiciliu efectuate în cursul anului
2004 de doamna Cristian Gabriela, deoarece contestatoarea nu a
anexat la Declara�ia de impozit aferent� anului 2004, documentele
necesare prev�zute de HG. 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.

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

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii, se poate investi în solu�ionarea pe fond a
contesta�iei, în condi�iile în care contestatorul a formulat
cererea înregistrat� la A.F.P. - Constan�a sub nr……………/…….11.2005
de renun�are la contesta�ia sa.

În fapt, ulterior depunerii contesta�iei la cele dou�
institu�ii respectiv, Ministerul Finan�elor Publice �i A.F.P.
Constan�a, doamna Cristian Gabriela a completat dosarul
contesta�iei cu documentele necesare acord�rii deducerii privind
cheltuielile pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu efectuate
în cursul anului 2004, iar A.F.P. Contan�a  în baza prevederilor
Titlului III  �i a Titlului VI din O.G. nr.92/2003 a procedat la
recalcularea impozitului anual prin emiterea unei noi Decizii de
impunere anual� pentru anul 2004  nr………………/…….11.2005, din care
rezult� un impozit anual în sum� de …………… lei (RON) iar diferen�e
stabilite în minus în sum� de ………… lei (RON).

   Urmare acestei recalcul�ri, prin adresa înregistrat� la
A.F.P. Constan�a sub nr……………/…….11.2005 existent� la dosarul
cauzei, persoana fizic� IONESCU IOANA renun�� la contesta�ia
formulat� �i înregistrat� la Ministerul Finan�elor Publice -
Direc�ia de Îndrumare �i Asisten�� a Contribuabililor sub
nr………………/…….10.2005, iar la Administra�ia Finan�elor Publice a
Municipiului Constan�a sub nr……………/…….10.2005.

În drept, având în vedere cererea de renun�are la contesta�ie
formulat� de doamna IONESCU IOANA pân� la solu�ionarea acesteia,
spe�ei îi sunt incidente prevederile art.178(1) din Ordonan�a
Guvernului nr.92/24.12.2003 republicat� în Monitorul Oficial
nr.863/26.09.2005 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit
c�rora:
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“Contesta�ia poate fi retras� de contestator pân� la
solu�ionarea acesteia. Organul de solu�ionare competent va
comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renun�area
la contesta�ie.”

În spe��, organul de solu�ionare constat� c� sunt îndeplinite
condi�iile pentru renun�area la calea administrativ� de atac,
respectiv la contesta�ia depus� în paralel la M.F.P. - Direc�ia de
Îndrumare �i Asisten�� a Contribuabililor sub nr……………/…….10.2005,
remis� �i înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice
Constan�a sub nr……………/…….11.2005 �i la A.F.P. Constan�a sub
nr……………/…….10.2005.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul prevederilor
art.178(1) �i a art.180(1) din Ordonan�a Guvernului
nr.92/24.12.2003 republicat� în Monitorul Oficial
nr.863/26.09.2005 privind Codul de procedur� fiscal�, se:

DECIDE:

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a ia act de renun�area doamnei Cristian Gabriela, la
contesta�ia sa, formulat� împotriva Deciziei de impunere anual�
nr………………/…….08.2005 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a
Municipiului Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAI VASILICA

                                                �EF SERVICIU
                                           SOLU�IONARE CONTESTA�II
                                                EMILIA CRÂNGU�

C.I./ 4 ex.
08.12.2005


