
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A  JUDETULUI  CLUJ

                                    DECIZIA nr. 224
       din                            2005

  privind solutionarea contestatiei depusa de  D-na   F la  Directia Generala  a  Finantelor Publice a jud.
                                                                                Cluj 

Directia Generala a Finantelor Publice a jud. Cluj a fost sesizata de catre Administratia
Finantelor Publice a mun. Cluj-Napoca asupra contestatiei formulata de D-na  F cu domiciliul in
Cluj-Napoca impotriva Deciziei de impunere anuale pe anul 2004.

Petenta contesta suma de ... lei reprezentand impozit pe venitul anual global datorat pe anul
2004 ca urmare a neacordarii facilitatii fiscale prevazute  la art. 86 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 571/2003.

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 176 alin.(1)  din O.G.nr.
92/2003 R privind Codul de procedura fiscala.

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art. 174, art. 175 si art.178   din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, Directia Generala a Finantelor
Publice a judetului Cluj este competenta sa solutioneze pe fond contestatia petentei.

Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
I). Petenta contesta suma de .... lei ce reprezinta  impozit pe venitul anual global datorat pe anul

2004, intrucat nu i-a fost acordata facilitatea prevazuta prin Legea nr. 571/2003, art. 86, alin. (1), lit. c)
rezultand de aici diferenta de impozit in plus de ... lei.

II).  Prin Decizia de impunere  anuala  pentru veniturile realizate de persoanele fizice  romane
cu domiciliul in Romania pe anul 2004, eliberata pe numele contribuabilului F, Administratia Finantelor
Publice a mun. Cluj-Napoca  nu a acordat facilitatea fiscala prevazuta de  art. 86 alin. 1 lit. c)  din Legea
nr. 571/2003, respectiv nu a acordat deducerea  cheltuielilor pentru lucrarile de reabilitare confort
termic la apartamentul proprietate.

III). In urma analizei aspectelor invocate de petenta si a documentelor aflate la dosarul cauzei,
s-au constatat urmatoarele:

La data de  12.05.2005, petenta depune  Declaratia de venit global pe anul 2004 la care  
anexeaza  urmatoarele documente: 

- Contract de lucrari pentru montare de geamuri termopan  nr. ../2003 in valoare de ... EURO, cu
precizarea ca plata se se face in lei, la cursul BNR in doua transe de cate 50%, iar la art. 7 se precizeaza
ca  termenul de executare al produselor ce fac  contractului este de 30 de zile de la data incasarii primei
transe.

- factura  nr. .../2003 in suma de ... lei,  reprezentand  avans lucrare conform contract ../2003
- factura nr. .../2003  in suma de ... lei  si chitanta nr. .../2003, de achitare a acesteia.
- Devizul  lucrari nr. ../2003 in valoare de .... lei.
In drept, potrivit art. 86 alin. 1, lit.c, din Legea nr. 571/2003,  venitul anual global impozabil se

stabileste prin deducerea din venitul anual global, în ordine, a urmatoarelor: 
“- .....
c) cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de

caldura în scopul îmbunatatirii confortului termic, în limita sumei de 15.000.000 lei anual, conform
procedurii stabilite prin hotarâre a Guvernului, la initiativa Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului;

De asemenea, potrivit HG nr. 1234/2004, art.6 :
“ Facilitatea se acorda pentru veniturile supuse procedurii de globalizare în anul de impunere,

indiferent de data construirii locuintei de domiciliu, pe baza documentelor care atesta efectuarea
cheltuielilor în anul respectiv pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor
de caldura în scopul îmbunatairii confortului termic al acesteia.”
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Avand in vedere  cele de mai sus, s-a constatat ca  petenta a depus asa cum prevede legea
Declaratia de venit global pe anul 2004,  iar documentatia pentru reabilitarea termica a locuintei este
aferenta anului 2003.

Ca urmare, organele de control in mod corect si legal nu au acordat dreptul de deducere  aferent
acestor cheltuieli,   intrucat petenta  a depus documentatia corespunzatoare reabilitarii termice a
locuintei de domiciliu, reabilitare ce a fost efectuata in anul 2003, contrar prevederilor legale, mai sus
citate.

Asa fiind, pentru considerentele aratate si in temeiul prevederilor actelor normative enuntate,
coroborate cu dispozitiile art.  178 si 185 din OG nr.92/2003 R privind Codul de procedura fiscala, se

               DECIDE:

Respingerea  contestatiei formulata de D-na   F, ca neintemeiata.  
Prezenta poate fi atacata la Tribunalul Cluj, in termen de 6 luni de la comunicare.

             
                                        DIRECTOR EXECUTIV                                          
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