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JUDETUL COVASNA  
 
 

DECIZIA nr.-/2006
privind solutionarea contestatiei formulata de X, cu 
domiciliul in Sfantu Gheorghe, str.-, nr.-, bl.-, et.-, ap.-, 
jud. Covasna, inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-
/2006. 

  
Directia Generala a Finantelor Publice Covasna a fost sesizata de 

Administratia Finantelor Publice Sfantu Gheorghe, prin adresa nr.-/2006, 
inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2006, asupra contestatiei formulata 
de contribuabilul X, inregistrata la organul fiscal teritorial sub nr.-/2006. 

Obiectul contestatiei il constituie Decizia de impunere anuala, pe anul 
2004 cu nr.-/2006 prin care i s-a stabilit contribuabilului un impozit pe venit 
de plata de ?? lei RON.  

Constatand ca in speta  sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 
alin. (1) si alin. (3), art. 176, art. 177 alin. (1) si art. 179 alin. (1) lit. a) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. 
Covasna este investita, prin Compartimentul de solutionare a contestatiilor, 
sa solutioneze pe fond contestatia. 
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a 
contestatiei.  
 

1. Prin contestatia formulata de X sustine ca prin decizia de impunere 
nu i s-a dedus din impozitul pe venitul anual global cheltuielile pentru 
reabilitarea termica a locuintei, desi a anexat la declaratia de venit global 
toate documentele prevazute de art. 4 din Procedura aprobata prin H.G. nr. 
1.234/2004. 

 
2.Organele fiscale ale Administratiei Finantelor Publice Sfantu 

Gheorghe au emis contribuabilului X, Decizia de impunere anuala pe anul 
2004 nr.-/2006 prin care i s-a stabilit contribuabilului un impozit pe venit de 
plata de ?? lei RON. 

 
3. Avand in vedere documentele existente la dosarul cauzei, 

constatarile organelor fiscale, sustinerile petentei si prevederile legale in 
vigoare pe perioada controlului se retin urmatoarele: 
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Cauza supusa solutionarii este daca petentul poate beneficia de 
deducerea din venitul anual global a cheltuielilor de reabilitarea termica a 
locuintei de domiciliu, in conditiile in care la momentul efectuarii lucrarilor 
contribuabilul conform cartii de identitate avea alt domicltiu decat cel la 
care s- au efectuat aceste lucrari. 

In fapt organele fiscale ale Administratiei Finantelor Publice Sfantu 
Gheorghe au emis contribuabilului X, Decizia de impunere anuala pe anul 
2004 nr.-/2006 din care rezulta urmatoarele: 

- venit net din salarii recalculat: - ?? lei 
- deduceri personale cuvenite: - ?? lei 
- venit anual global impozabil: - ?? lei 
- impozitul pe venitul global datorat: - ?? lei 
- obligatii stabilite privind platile anticipate: - ?? lei 
- diferenta de impozit anual de plata: - ?? lei 

 In vedera acordarii deducerii pentru reabilitarea termica a locuintei de 
domiciliu contribuabilul a anexat urmatoarele documente: 
 - Devizul de lucrari, declaratie pe proprie raspundere; 
 - Facturile fiscale nr.-/2004 si nr.-/2004 aferent lucrarilor realizate la 
adresa din Sfantu Gheorghe, str.-, nr.-, bl.-, et.-, ap.-, jud. Covasna; 
 - Act de identitate cu seria -- nr.- eliberat in data de 2004.; 
 - Actul de dobandire a proprietatii asupra imobilului din Sfantu 
Gheorghe, str.-, nr.-, bl., et., ap., jud. Covasna; 
 - Certificatul de casatorie; 
 In drept in ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielilor pentru 
reabilitarea termica a locuintelor de domiciliu, art.86 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal prevede: “ Venitul anual global impozabil 
se stabileste prin deducerea din venitul 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 ?? lei anual, conform procedurii stabilite prin Hotarare a 
Guvernului, la initiativa Ministerului Transporturilor, Constructiilor si 
Turismului ( … ) ”. 

Avand in vedere cele prezentate si documentele existente la dosarul 
cauzei, in ceea ce priveste cheltuielile pentru reabilitarea termica a locuintei 
de domiciliu, se retine ca petenta conform actului de identitate nu avea 
domiciliu la locuinta la care s-au efectuat lucrarile, aferent carora s-au 
solicitat deducerile. 

De asemenea potrivit art. 183 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de Procedura Fiscala republicata “ in solutionarea contestatiei organul 
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competent va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza 
emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei se face in raport de 
sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acesta si de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea se face in limitele 
sesizarii ”. 

Pentru considerentele de mai sus, si in temeiul dispozitiilor art. 175, 
art. 176, art. 180, art. 183 si art. 186 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de Procedura Fiscala, republicata, art. 86 alin. 1 lit. c din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, art. 2, art. 4 si art. 6 din Procedura privind 
deducerea din venitul global a cheltuielilor pentru reabilitarea termica a 
locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul 
imbunatatirii confortului termic, aprobata prin H.G. nr.1.234/2004: 

 
D E C I D E : 

 
 Respingerea contestatiei formulate de contribuabilul X cu domiciliul 
in mun. Sfantu Gheorghe, str.-, nr.-, bl.-, et.-, ap.-, jud. Covasna impotriva 
Deciziei de impunere anuala pe anul 2004 nr.-/2006 emise de Organele 
fiscale ale Administratiei Finantelor Publice Sfantu Gheorghe ca 
neintemeiata. 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de 
atac si poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul 
Covasna. 
   
 

DIRECTOR GENERAL 
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