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DECIZIA NR.100/21.12.2005

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu,  a fost investita in baza

art.175 si art.179 (1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 R – privind Codul de  procedura fiscala, cu

solutionarea contestatiei formulata de  impotriva Deciziei de impunere anuala pentru

veniturile realizate de persoane fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2004 din

/22.11.2005 emisa de Administratia Finantelor Publice a municipiului Medias prin care s-a

stabilit  impozit pe venitul anual global

Contestatia a fost depusa in termen conform art.177 (1) din O.G.nr.92/2003 R,

fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a municipiului Medias sub nr.84989 din

30.11.2005, iar la Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu sub nr.19955/07.12.2005.

       I. Prin contestatia depusa petentul arata ca nu este de acord cu modul in care s-a

intocmit Decizia de impunere anuala pe anul 2004 si anume cu faptul ca s-a admis la

deducere doar ½ din suma de 1.038 lei reprezentand cheltuieli pentru reabilitarea locuintei

de domiciliu.

        II. Organul fiscal prin Decizia de  impunere anuala pe anul 2004, a acordat  o

deducere reprezentand cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliu in suma de 519 lei

reprezentand ½ din suma de  1.038 lei solicitata la deducere, pentru care prezinta

documente care atesta  efectuarea acestor cheltuieli.

      III. Avand in vedere motivatiile petentului, documentele existente la dosarul cauzei

in raport cu prevederile actelor normative in vigoare, se retine :

In fapt, petentul a efectuat in anul 2004 cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de

domiciliu pe care o detine in comun cu sotia, in suma de 1.038 lei.

In drept art.86 (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prevede : “Venitul

anual global impozabil se stabileste prin deducerea din venitul anual, in ordine, a

urmatoarelor :
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(…….) ;

c).cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierde-

rilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, in limita sumei de 15.000.000 lei

anual, conform procedurii stabilite prin Hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului

Transporturilor, Constructiilor si Turismului”.

Conform prevederilor art.5 din anexa la H.G.nr.1234/2004 pentru aprobarea

Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea

locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii

confortului termic “deducerea reprezentand cheltuielile pentru reabilitarea termica a locuintei

se acorda persoanei fizice care o detine in proprietate, pe baza documentelor justificative

prevazute la art.4, astfel :

a). pentru locuinta detinuta de o singura  persoana, deducerea se acorda proprie-

                tarului ;

b). daca locuinta este detinuta in comun, deducerea se acorda fiecarui coproprietar

                contribuabil”.

Conform prevederilor legale citate mai sus deducerea se poate acorda fiecarui

sot, daca a depus Declaratia de venit, in mod egal, sau daca acestia solicita, se poate acorda

conform solicitarii lor, dar fara a depasi 15.000.000 lei/contribuabil.

Intrucat doar petentul a solicitat deducerea din venitul global anual impozabil

aferent anului fiscal 2004 a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu pe care o

detine in comun cu sotia, aceasta are dreptul la deducerea sumei de 1.038 lei.

Fata de cele aratate urmeaza ca Decizia de impunere pe anul 2004 sa fie

desfiintata, urmand ca organul fiscal teritorial sa emita o noua decizie de impunere prin care

se va acorda petentului o deducere in suma de 1.038 lei reprezentand cheltuieli pentru

reabilitarea locuintei de domiciliu.

Pentru considerentele retinute  in  temeiul  art. 181 (5)  din O.G. nr. 92/2003 R,

privind Codul de procedura fiscala,

D  E  C  I  D  E  :

Desfiinteaza Decizia de impunere anuala pe anul 2004  urmand ca

Administratia Finantelor Publice a municipiului Medias sa emita o noua decizie in termen de
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30 de zile de la data comunicarii prezentei, in conformitate cu cele retinute in considerentele

deciziei.


