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 MINISTERUL
FINAN�ELOR PUBLICE

DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE
CONSTAN�A

SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II
B-dul Tomis Nr.51 Tel.-Fax 0241/70.80.83, E-mail:contesta�ii@finante-ct.ro

DECIZIA nr.132/04.11.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

IONESCU IOANA
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 A.F.P. EFORIE prin adresa
nr……………/…….10.2005, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr……………/…….10.2005, asupra cererii de contesta�ie formulat� de
dna. IONESCU IOANA, cu domiciliul în EFORIE NORD, Str………………
bl……, sc……, ap……, CNP …………………….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere
anual� nr…………………/…….07.2005, emis� de AFP Eforie din care a
rezultat o diferen�� de plat� în sum� de …………… lei.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de
art.177(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�
privind Codul de procedur� fiscal�. Astfel actul contestat a
fost primit în data de 30.09.2005( conform confirmare de primire
anexat� în copie la dosarul contesta�iei), iar cererea formulat�
de contestatar� a fost înregistrat� la AFP Eforie sub
nr……………/……….10.2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite condi�iile
prev�zute de art.175 �i art.179 alin.1 din O.G. nr.92/2003,
privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, D.G.F.P.
Constan�a prin Serviciul de solu�ionare contesta�ii este
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei.

I. Prin cererea înregistrat� la A.F.P Eforie sub
nr……………/…….10.2005, persoana fizic� IONESCU IOANA, domiciliat�
în Eforie Nord str……………… bl……, sc……, ap……, contest� decizia de
impunere anual� pentru veniturile realizate în anul 2004 emis�
de A.F.P. Eforie sub nr………………/…….07.2005, din care rezult� o
diferen�� de plat� în sum� de …………… lei, motivând c�:
- la data de …….03.2005 sub nr…………… a fost înregistrat� la

organul fiscal teritorial declara�ia de venit global aferent�
anului 2004, înso�it� de fi�a fiscal� pentru veniturile
realizate din salarii, precum �i factura fiscal� �i chitan�a
aferent� lucr�rilor de tâmpl�rie P.V.C. cu geam termopan în
valoare de …………… lei, efectuate în septembrie 2004 la
imobilul situat în Eforie Nord, str……………… nr……;
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- au fost anexate de asemenea în copie procesul verbal de
recep�ie întocmit la terminarea lucr�rilor, autoriza�ia de
construire �i certificatul de c�s�torie.
Fa�� de cele prezentate, petenta sus�ine c� la emiterea

deciziei de impunere anual�, organul fiscal nu a �inut cont de
documentele anexate la declara�ia de venit global �i în
consecin�� nu a beneficiat de deducerea cheltuielilor de
reabilitare a locuin�ei de domiciliu din venitul impozabil a�a
cum prev�d dispozi�iile codului fiscal.

Petenta mai precizeaz� c� imobilul situat la adresa din
Eforie Nord str……………… nr.5, imobil la care s-au efectuat
cheltuielile de reabilitare, se afl� în coproprietate cu so�ul,
care este pensionar.

Pentru motivele expuse, petenta consider� c� beneficiaz� de
facilitatea fiscal� referitoare la deducerea cheltuielilor de
reabilitare aferente locuin�ei de domiciliu �i în consecin��
solicit� admiterea contesta�iei formulate.

II. Din con�inutul Deciziei de impunere anual� aferent�
veniturilor realizate în anul 2004, emis� de AFP Eforie sub
nr……………………/…….07.2005 pentru contribuabilul IONESCU IOANA, cu
adresa de domiciliu în Eforie Nord str……………… bl……, sc……, ap……, a
rezultat o diferen�� de impozit pe venit de plat� în sum� de
………… lei. Din decizie rezult� c� nu s-a acordat deducere pentru
cheltuielile de reabilitare a locuin�ei de domiciliu, de�i odat�
cu declara�ia de venit global contribuabilul a depus �i
documentele prev�zute de legisla�ie, respectiv factura fiscal�
�i chitan�a privind valoarea lucr�rilor de tâmpl�rie PVC
efectuate, procesul verbal de recep�ie a lucr�rilor, autoriza�ia
de construire �i certificatul de c�s�torie.

Astfel, din decizia de impunere contestat�, a rezultat c�
pentru anul 2004, contribuabilul mai are de achitat o diferen��
de impozit pe venit în sum� de …………… lei.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, dispozi�iile legale aplicabile în spe��, precum
�i sus�inerea petentei în raport de constatarea organului
fiscal, se re�ine c�,

Spe�a supus� solu�ion�rii prin prezenta decizie o
reprezint� legalitatea m�surii dispuse de c�tre organul fiscal
prin actul administrativ fiscal atacat cu privire la neacordarea
deducerii cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea locuin�ei
de domiciliu destinate reducerii pierderilor de c�ldur�.

În drept, incidente spe�ei sunt dispozi�iile art.86 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicat�, referitoare
la stabilirea venitului anual global, potrivit c�rora;

„(1) Venitul anual global impozabil se stabile�te prin
deducerea din venitul anual global, în ordine, a urm�toarelor:

c. cheltuieli pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu,
destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul
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îmbun�t��irii confortului termic, în limita sumei de 1.500 lei
anual, conform procedurii stabilite prin hot�râre a Guvernului
(…).

(2). Venitul anual global cuprinde, dup� cum urmeaz�:
a. venitul net din activit��i independente;
b. venitul net din salarii;
c. venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor.”.
Dispozi�iile H.G. nr.1234/2004 referitoare la 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, precizeaz� c� facilitatea
prev�zut� la art.86, alin.1, lit.c din codul fiscal se acord�
contribuabililor numai pentru locuin�a de domiciliu, în baza
documentelor justificative anexate la declara�ia de venit
global.

Din interpretarea acestor dispozi�ii legale se re�ine c�
deducerea din venitul anual impozabil a cheltuielilor efectuate
de contribuabil pentru îmbun�t��irea confortului termic se
acord� numai pentru locuin�a de domiciliu.

Locuin�a de domiciliu este cea specificat� în cartea de
identitate, a�a cum se precizeaz� la art.10, alin.1 din Legea
nr.105/1996 privind eviden�a popula�iei �i cartea de identitate,
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

În fapt, contribuabilul IONESCU IOANA a depus la organul
fiscal odat� cu declara�ia de venit global aferent� anului 2004
�i documentele justificative necesare pentru acordarea
facilit��ii prev�zute la art.86, alin.1 lit.c din Codul fiscal.

Organul fiscal a emis Decizia de impunere pentru anul 2004
nr…………………/…….07.2005 din care rezult� o diferen�� de impozit pe
venit de plat� în sum� de ……………… lei.

La emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu a
acordat facilitatea fiscal� prev�zut� la art.86 alin.1 lit.c din
Codul fiscal, respectiv deducerea din venitul anual impozabil a
cheltuielilor de reabilitare a locuin�ei efectuate de
contribuabil în anul 2004 pe motiv c� adresa la care este situat
imobilul nu coincide cu adresa de domiciliu a solicitantului.

Petenta contest� aceast� m�sur� sus�inând c� imobilul la
care s-au efectuat lucr�rile de reabilitare se afl� în
coproprietate cu so�ul s�u care este pensionar.

În spe��, se re�ine c�, potrivit dispozi�iilor art.86
alin.1 lit.c din Codul fiscal, contribuabilii persoane fizice
beneficiaz� de deducerea din venitul anual impozabil, a
cheltuielilor de reabilitare a locuin�ei de domiciliu destinate
reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii
confortului termic.

În baza acestor dispozi�ii contribuabilul IONESCU IOANA a
depus la organul fiscal teritorial sub nr…………/…….03.2005
declara�ia de venit global pe anul 2004, declara�ie la care au
fost anexate urm�toarele documente:

-fi�ele fiscale pentru veniturile de natur� salarial�,
ob�inute de IONESCU IOANA în anul 2004;
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-FF nr…………………/…….09.2004 �i chitan�a nr………………/…….09.2004,
în valoare de ………………… lei, reprezentând contravaloare tâmpl�rie
PVC cu geam termoplan, emise pe numele IONESCU ION din Eforie
Nord, str…………… nr……;

-autoriza�ia de construire nr…………/…….06.2004 emis� pentru
IONESCU ION pentru executarea lucr�rilor de construire la
imobilul din Eforie Nord str……………… nr……;

-copie certificat de c�s�torie.
La emiterea Deciziei de impunere anual� nr………/…….07.2005,

organul fiscal nu a acordat facilitatea fiscal� prev�zut� la
art.86 alin.1 lit.c din Codul fiscal �i în consecin�� a rezultat
o diferen�� de impozit pe venit de plat� în sum� de …………… lei.

Prin cererea formulat� petenta contest� aceast� m�sur�
sus�inând c� imobilul situat în Eforie Nord str……………… nr……… este
de�inut în coproprietate �i în consecin�� beneficiaz� de
facilit��ile fiscale prev�zute de legisla�ie.

Conform datelor înscrise în cartea de identitate, rezult�
c� IONESCU IOANA are domiciliul în Eforie Nord str……………… bl…….,
sc……, ap……, iar imobilul la care s-au efectuat lucr�rile de
reabilitare este situat în Eforie Nord str…………… nr…….

Conform procedurii de acordare a deducerii din venitul
global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuin�ei de
domiciliu destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul
îmbun�t��irii confortului termic, aprobate prin HG nr.1234/2004
facilitatea se acord� numai pentru lucr�rile efectuate la
locuin�a de domiciliu, ori conform datelor din cartea de
identitate de�inut� de d-na IONESCU IOANA locuin�a de domiciliu
este situat� în Eforie Nord str………………… bl……, sc……, ap…… �i nu în
str…………… nr…….

Astfel, prevederile art.5 din H.G. nr.1234/2004, coroborate
cu cele ale art.10 alin.1 din Legea nr.105/1996 privind eviden�a
popula�iei �i cartea de identitate, precizeaz� c� facilitatea
fiscal� se acord� numai contribuabilului care este proprietar
sau coproprietar al locuin�ei �i care are domiciliul în aceast�
locuin��, conform datelor înscrise pe actul de identitate.

În contextul celor de mai sus se re�ine c� m�sura dispus�
de organul fiscal prin decizia de impunere anual� este în
conformitate cu dispozi�iile legale aplicabile în spe�� �i în
consecin�� motivul invocat de petent� în sus�inerea contesta�ie
este neântemeiat.

Pe cale de consecin�� contesta�ia formulat� de D-na IONESCU
IOANA împotriva deciziei de impunere anual� nr………………… se
respinge ca neântemeiat� legal.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul art. 180(1) �i
186(1) din OG nr.92/2003 republicat� în 2005, privind Codul de
procedur� fiscal�, se
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DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulat�
de D-na IONESCU IOANA înpotriva Deciziei de impunere anual�
nr…………………/…….07.2005 pentru suma de ……………… lei, reprezentând
„diferen�� de impozit pe venit stabilit în plus”.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.188 alin.2 din O.G. nr.92/2003,
republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i ale art.11(1)
din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta
decizie poate fii 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

D.G./4EX.
04.11.2005


