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Direc ia General

a Finan elor Publice a Jude ului Sibiu a fost investit

în

temeiul art.179 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal (R), cu solu ionarea
contesta iei formulate de DL X din Media , împotriva DECIZIEI DE IMPUNERE ANUAL
nr./02.11.2005 emis de Administra ia Finan elor Publice Media .
Contesta ia a fost depus în termenul impus de art.177 (1) din O.G.92/2003 R,
fiind înregistrat la Administra ia Finan elor Publice a municipiului Media , cu nr./09.12.2005,
iar la Direc ia General a Finan elor Publice Sibiu cu nr./20.12.2005.
Obiectul contesta iei îl reprezint m surile dispuse prin Decizia de impunere pe
anul 2004 nr./02.11.2005, privind diferen a de impozit anual de regularizat în sum deXXX
lei.
I. Prin contesta ia depus petentul solicit recalcularea impozitului pe venitul
global pe anul 2004, întrucât cheltuielile pentru reabilitarea termic

a locuin ei, nu au fost

luate în considerare ca i cheltuieli deductibile, în limita sumei de 15.000.000 lei anual la
calculul diferen ei de impozit anual de regularizat, în conformitate cu prevederile art.86 alin.1
lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, de i de ine în proprietate o singur locuin .
II.Organul fiscal prin Decizia de impunere pe anul 2004 nr. /
02.11.2005

i referatul cu propunerile de solu ionare al contesta iei, re ine urm toarele :
Dl. X nu beneficiaz

de facilitatea fiscal

prev zut

la art.86 alin.1 lit.c) din

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal întrucât lucr rile de reabilitare termic realizate în anul
2004, nu sunt efectuate la locuin a de domiciliu.

III. Având în vedere motiva iile petentului, documentele existente la dosarul cauzei
în raport cu prevederile actelor normative în vigoare, se re ine :
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În fapt : Dl.X din Media a solicitat la data depunerii declara iei de venit global

pe anul 2004 ( i a documentelor justificative anexate) deducerea din venitul anual global a
cheltuielilor efectuate pentru reabilitarea locuin ei de domiciliu destinate reducerii pierderilor
de c ldur

în scopul îmbun t irii confortului termic, respectiv la apartamentul situat în

Media , strXXX, facilitate fiscal prev zut la art.86 lain.1 lit.c) din Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal.
Din xerocopia buletinului de identitate anexat la dosarul cauzei, valabil

în

perioada 27 ianuarie 1998 – 27 ianuarie 2008, reiese c dl X , are domiciliul în municipiul
Media , str.YYYY
În drept, sunt aplicabile prevederile art.5 din H.G.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, care stipuleaz : “Deducerea reprezentând cheltuielile pentru
reabilitarea

termic

a

locuin ei

se

acord

persoanei

fizice

care

o

de ine

în

proprietate”…coroborate cu prevederile art.6 din acela i act normativ, care precizeaz

:

“Facilitatea se acord pentru veniturile supuse procedurii de globalizare în anul de impunere,
indiferent de data construirii locuin ei de domiciliu, pe baza documentelor care atest
efectuarea cheltuielilor în anul respectiv pentru reabilitarea locuin ei de domiciliu, destinate
reducerii pierderilor de c ldur în scopul îmbun t irii confortului termic al acestuia”.
În consecin , are dreptul la deducerea cheltuielilor pentru reabilitarea termic a
locuin ei, numai contribuabilul care este proprietar sau coproprietar al locuin ei i care are i
domiciliul în aceast locuin

conform datelor înscrise pe actul de identitate.

Prin urmare locuin a de domiciliu este cea specificat în actul de identitate.
Referitor la afirma ia petentului potrivit c reia de ine în proprietate o singur
locuin , nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât a a cum s-a
men ionat, pentru a beneficia de facilitatea prev zut
nr.571/2003 privind Codul fiscal se acord

o singur

la art.86 alin.1 lit.c) din Legea
dat

cu îndeplinirea cumulativ

a

urm toarelor condi ii : pentru reabilitarea locuin ei de domiciliu persoanei fizice care o de ine
în proprietate.
De re inut c , în mod întemeiat organul fiscal a apreciat c

petentul nu

beneficiaz de facilitatea fiscal la art.86 alin.1 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Pentru considerentele re inute în baza art. 181 (5) din O.G.nr.92/2993 (R),

Respinge contesta ia formulat
deXXX lei, reprezentând diferen
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de impozit de regularizat pe anul 2004.

Prezenta decizie poate fi atacat
data comunic rii.

de X , ca neîntemeiat , pentru suma

la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

