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DECIZIA  NR. ... din ..2012

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de SC X SRL cu sediul
în Rm. Vâlcea, jude Ńul Vâlcea, înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice
a jude Ńului Vâlcea sub nr.  X din X.2011.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de
Administratia FinanŃelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea cu adresa nr. X/ ....2011
înregistrată la DGFP Vâlcea sub nr. X din ....2011, asupra contestaŃiei formulata de SC X
SRL din Râmnicu-Vâlcea înregistrată la aceasta sub nr. X din ....2011.

ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii nr. X din ...2010 emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului
Râmnicu Vâlcea, comunicată prin publicitate la data de ...2010, in baza Anuntului nr. .../
...2010, postat pe site-ul ANAF -portalul DGFP Valcea la data de ....2010.

Referitor  la obiectul  contestatie i formulata  de SC X SRL din Râmnicu  Vâlcea.

În fapt , prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. X din ...2010
emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru SC X
SRL CUI X, au fost calculate in sarcina societăŃii accesorii în sumă totală de X lei  pentru
următoarele obligatii fiscale :

- impozit pe veniturile din salarii .. lei

- impozit pe profit ... lei

- CAS angajator ... lei

- CAS asiguraŃi .... lei

- Accidente de munca .... lei

- Somaj angajator .... lei

- Somaj asiguraŃi ... lei

- Fondul de garantare ... lei

- CASS angajator ... lei

- CASS asiguraŃi .... lei 
- Concedii şi indemnizaŃii .... lei

Întrucât din cuprinsul contestaŃiei formulata de SC X SRL Rm. Vâlcea nu rezultă
suma contestată pe feluri de impozite, şi taxe şi accesorii aferente acestora, prin adresa
nr.X/ ....2011 organele de soluŃionare a contestaŃiei au solicitat SC X SRL, ca potrivit
dispoziŃiilor art. 206 alin. 1 lit. b) şi alin. (2) din OG nr. 92/ 2003 privind Codul de
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procedură fiscala rep. cu modificările şi completările ulterioare, să precizeze în scris
cuantumul sumei contestate.

Solicitarea s-a transmis la sediul societatii, înscris pe contestaŃia formulată,
respectiv Rm. Vâlcea, str. X nr. .., bl. .., sc... jud. Valcea, în cuprinsul acesteia nefiind
indicată nici o altă adresă de corespondenŃă. 

Adresa sus-menŃionată a fost returnata Directiei Generale a Finantelor Publice a
jud. Vâlcea la data de ...2012, drept pentru care s-a realizat procedura de comunicare
prin publicitate conform procesului verbal nr. .../ ....2012, existent in copie la dosarul
cauzei. 

În atare situaŃie se va face aplicarea dispozitiilor  pct. 2.1 din Instructiunile de
aplicare a Titlului IX din OG 92/2003 rep aprobate de Ordinul Presedintelui ANAF nr.
2.137/ 2011, care precizează :"În situaŃia în care contestatorul precizează că obiectul
contestaŃiei îl formează actul administrativ fiscal, fără însă a menŃiona, înlăuntrul
termenului acordat de organul de soluŃionare, cuantumul sumei totale contestate,
individualizată pe feluri de impozite, taxe, [....], contestaŃia se consideră împotriva
întregului act administrativ fiscal."

Aşadar, obiectul contestaŃiei îl constituie suma de X lei  reprezentând accesorii
calculate pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor sociale şi a altor
venituri ale bugetului general consolidat, stabilită în sarcina SC X SRL Rm. Vâlcea prin
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. X din ....2010 întocmită de organele
de impunere din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a municipiului Rm. Valcea .

Constatând c ă în spe Ńă sunt întrunite condi Ńiile prev ăzute la art.205 alin.(1) şi
art.209, alin.(1), lit.a) din OG 92/2003 republicat ă privind Codul de procedur ă
fiscal ă, DGFP Vâlcea este competent ă să solu Ńioneze contesta Ńia SC X SRL din
Rm. Valcea, înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice Vâlcea sub nr. X/
....2011 pentru suma de ... lei.

Din analiza contesta Ńiei în ceea ce prive şte forma şi con Ńinutul acesteia , se
constata urm ătoarele :

În fapt , la data de ...2011, SC X SRL a formulat contestaŃie împotriva Deciziei
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ../ ...2010 emisă de Administratia FinanŃelor
Publice a Municipiului Rm. Vâlcea, având ca obiect suma de X lei, reprezentând
accesorii  calculate pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor sociale
şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, respectiv: impozit pe veniturile din
salarii X lei; impozit pe profit X lei; CAS angajator X lei; CAS asiguraŃi X lei; Accidente de
munca X lei; Somaj angajator X lei; Somaj asiguraŃi X lei; Fondul de garantare X lei;
CASS angajator X lei; CASS asiguraŃi X lei; Concedii şi indemnizaŃii X lei.

ContestaŃia este formulată de subscrisa SC X SRL cu sediul in Rm. Vâlcea, str. X
nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap... şi X, cu domiciliu la aceeaşi adresă, fiind semnată in mod
indescifrabil, iar semnătura nu este confirmată cu ştampila societăŃii.

Drept urmare, potrivit dispozitiilor art.206 alin (1) lit.e din OG 92/2003 rep. privind
Codul de procedura fiscala  care stipulează că:" ContestaŃia se formulează în scris şi va
cuprinde :" [...] e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi
ştampila în cazul persoanelor juridice.  Dovada calităŃii de împuternicit al
contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii", cu adresa  nr.  X din
data de ...2011, s-a solicitat SC X SRL Rm. Vâlcea să îndeplinească procedura de
contestare, în termen de 5 zile de la primirea acesteia.
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Solicitarea s-a transmis la sediul societatii înscris pe contesta Ńia formulat ă,
respectiv Râmnicu Vâlcea, str. X nr. .., bloc .., sc. .., ap. ..., jud. Valcea, în cuprinsul
acesteia nefiind indicat ă nici o alt ă adres ă de coresponden Ńă. 

Adresa sus-menŃionată a fost returnata Directiei Generale a Finantelor Publice a
jud. Vâlcea la data de ...2012, cu menŃiunea "Avizat-Reavizat/ Se aproba înapoierea.
Expirat termen de pastrare". 

Desi adresa in cauza nu reprezinta act administrativ fiscal in acceptiunea codului
de procedura fiscala cu toate acestea s-a procedat la publicarea pe site-ul ANAF -
portalul DGFP Vâlcea la data de  ....2012 a anuntului cu nr. .. potrivit caruia a fost emisa
adresa cu nr. ../ ...2011, raportat la dispozitiile art.44 din OG 92/2003 rep cu modificarile
si completarile ulterioare, procedura de comunicare a acesteia la sediul SC X SRL din
Rm. Vâlcea, str. X. .., bl. ..., sc. .., ap. ... astfel indeplinita .

În acest sens, a fost întocmit Procesul verbal nr. X/ .....2012 privind îndeplinirea
procedurii de comunicare prin publicitate, care se află în copie la dosarul cauzei.

În drept, art.205 alin.(2) din OG nr.92/2003 republicată, stipulează următoarele: 

"(1) Împotriva titlului de creanŃă, precum şi împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contestaŃie potrivit legii. ContestaŃia este o cale administrativă
de atac şi nu înlătură dreptul la acŃiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiŃiile legii.

(2) Este îndreptătit la contestatie numai cel care consideră că a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia” .

Din coroborarea articolelor de lege sus menŃionate se reŃine că un act
administrativ fiscal poate fi atacat/contestat numai de persoana fizică sau juridică care
reprezintă subiect al raportului juridic fiscal.

Astfel, prin emiterea actului administrativ fiscal se dobândesc drepturi şi obligaŃii,
născându-se astfel un raport juridic între entitatea emitentă şi persoana fizică sau juridică
destinatară ce datorează impozite, taxe, contribuŃii şi alte sume bugetului general
consolidat, în condiŃiile legii.

Relativ la îndeplinirea conditiilor de procedură privind forma şi con Ńinutul
contesta Ńiei , se reŃin următoarele :

Art.206 alin.(1) lit.e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, care precizează: 

" Forma si continutul contestatiei 

(1) Contestatia se formuleaza în scris si va cuprin de : [...]  

e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila
în cazul persoanelor juridice . Dovada calitatii de împuternicit al contestatorului,
persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii."

Din cele anterior menŃionate se reŃine că, contesta Ńia se formuleaza în scris si
va cuprinde  semnatura contestatorului sau a împuternicitului ac estuia , precum si
ştampila în cazul persoanelor juridice .

Totodată, pct.2.3 din Instructiunile de aplicare a Titlului IX din OG 92/2003 rep
aprobate de Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.137/ 2011 precizeaza ;

"2.3. În situa Ńia în care contesta Ńia nu îndepline şte cerin Ńele care privesc
depunerea în original a împuternicirii sau în copie legalizată, semnatura, precum si
ştampilarea  acesteia , organele de solutionare competente vor solicita contestatorului,
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printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la
comunicarea acesteia să îndeplinească aceste cerinŃe. În caz contrar, contesta Ńia va fi
respins ă, fără a se mai antama fondul cauzei ."

Din situatia de fapt sus prezentată se reŃine că întrucât, în speŃă, nu este
îndeplinită una din cerinŃele de formă ale contestaŃiei, respectiv aceea referitoare la
ştampila persoanei juridice contestatare, organele de solutionare urmeaza sa se
pronunte in consecinta cu aplicarea pct. 2.3 din Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.137/
2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din OG 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, fără a se mai antama fondul cauzei.

În ceea ce prive şte formularea contesta Ńiei în termenul legal s-au constatat
urm ătoarele :

În fapt,

La data de ....2010, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor
sociale şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat, Adminsitratia FinanŃelor
Publice a Municipiului Rm. Vâlcea a stabilit în sarcina SC X SRL CUI .., accesorii în
suma totala de X lei, reprezentând : impozit pe veniturile din salarii .. lei; impozit pe profit
... lei; CAS angajator ... lei; CAS asiguraŃi ... lei; Accidente de munca ... lei; Somaj
angajator ... lei; Somaj asiguraŃi ... lei; Fondul de garantare ... lei; CASS angajator ... lei;
CASS asiguraŃi ... lei; Concedii şi indemnizaŃii ... lei.

În acest sens a fost emisă Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. x
din ....2010, care a fost comunicata prin posta la domiciliul fiscal al contribuabilului din
Rm. Vâlcea, str. x nr. .., bl. ..., sc. ... et.... ap. ..

Întrucât decizia referitoare la obligatiile de plata accesori nr. .. din ....2010 nu a fost
confirmata de primire de catre SC x SRL,  actul administrativ fiscal a fost comunicat la
data de ...2010, prin procedura de publicitate prevăzută de art. 44 alineat (2) lit. d) in
baza anuntului nr. x din ...2010 intocmit de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Muncipiului
Rm. Vâlcea.

Împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesori nr. x din ...2010
întocmită de organele de impunere din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a
municipiului Rm. Vâlcea, s-a formulat contestaŃie înregistrată la AFP  Rm. Vâlcea sub nr.
x din .....2011 .

În drept ,

Termenul de depunere a contestaŃiilor reglementat prin art.207 alin.(1) şi (4) din
O.G.92/2003 republicată  privind Codul de procedură fiscală precizează :

"(1)ContestaŃia se depune, în termen de 30 de zile  de la comunicarea actului
administrativ fiscal, sub sancŃiunea decăderii .

(4) Dacă actul administrativ fiscal nu conŃine elementele prevăzute la art.43
alin.(2) lit.i, contestaŃia poate fi depusă în termen de 3 luni de la data comunicării actului
administrativ fiscal, organului de soluŃionare competent ".

Art.43, alin.(2), lit.i prevede : "Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele
elemente : 

[...] i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depune re a contesta Ńiei şi
organul fiscal la care se depune contesta Ńia ;"

Totodată,  art.68 din Codul de procedura fiscala, republicat, stipulează :

"Art. 68   Calcularea termenelor
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Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaŃiilor
prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziŃii legale aplicabile în
materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispoziŃiilor Codului
de procedură civila".

În acelasi sens sunt şi prevederile art.101, art.102 si art.103 din Codul de
procedura civila care stipuleaza :

Art.101  " Termenele se înŃeleg pe zile libere neintrând în socoteală nici ziua când
a început nici ziua când s-a sfârşit termenul (...)".

Art.102  " Termenul începe să curgă de la data comunicării actelor de procedură
dacă legea nu dispune altfel (...) ".

Art.103 " Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de
procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel
sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de
voinŃa ei".

Aceleaşi prevederi legale stipulate de Codul de procedura civilă referitor la
termene sunt precizate şi la pct. 3.11, alin. 1 şi 2 din Ordinul Preşedintelui ANAF
519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Având acelaşi conŃinut, începând cu data de 01.06.2011, aceste prevederi au fost
preluate de Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor
pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pct. 3.10
lit.a) şi b) , care precizează :

" DispoziŃiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod
corespunzător, astfel : 

a) Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu excepŃia
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început,
nici ziua când s-a sfârşit termenul.

b) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul
este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul
primei zile de lucru următoare ".

    Se reŃine astfel c ă termenul de depunere a contesta Ńiei prev ăzut de OG
92/2003 republicat ă, privind Codul de procedur ă fiscal ă are caracter imperativ şi
începe s ă curg ă de la data comunic ării actului administrativ fiscal.

Astfel, potrivit prevederilor legale menŃionate anterior, având în vedere faptul că
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. x din data de ...2010 a fost
comunicată SC x SRL prin publicitate la data de ....2010, potrivit prevederilor art. 44 alin.
(2) lit. d) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora: “(2) Actul
administrativ fiscal se comunica dupa cum urmeaza: (...) d) prin publicitate. (3)
Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal
emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui
anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele
contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevazute la art.
35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii
administratiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se
face pe pagina de internet a consiliului judetean. În toate cazurile, actul administrativ
fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului”. 
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Aşadar, SC x SRL Rm. Vâlcea avea posibilitatea s ă formuleze contesta Ńie
până la data de ...2010, inclusiv, cu aplicarea pct. 3.11, alin. 1 şi 2 din Ordinul
Preşedintelui ANAF 519/2005 şi, respectiv, pct. 3.10  lit.a) şi b) din Ordinul Preşedintelui
ANAF nr. 2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, rep.

În cuprinsul Deciziei referitoare la obligaŃiile de paltă accesorii nr. x din ...2010
care face obiectul cauzei, se precizează că :"Împotriva prezentului act se poate
formula contesta Ńie, în conformitate cu prevederile art. 205 şi 207 din Ordonan Ńa
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur ă fiscala, republicat ă, cu
modific ările şi complet ările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data
comunic ării acestuia, care se depune la sediul organului fi scal emitent."

Astfel, întrucât actul administrativ fiscal în cauz ă con Ńine elementele
prevăzute la art.43 alin.(2) lit. i din OG 92/2003 rep. privind Codul de procedur ă
fiscal ă, potrivit dispozi Ńiilor art. 207 alin.(4) din acela şi act normativ, precizate
anterior SC x SRL Rm. Vâlcea nu mai putea s ă depun ă contesta Ńie dup ă data de
...2010.

În consecin Ńă, având în vedere faptul că contestaŃia asa cum a fost formulata a
fost depusa la data de ...2011, desi potrivit dispoziŃiilor legale, respectiv art.207 alin.(1)
din OG 92/2003 republicată la 31.07.2007 privind Codul de procedură fiscală, coroborat
cu cele ale pct. 3.11 alin.1 şi 2 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OG
92/2003 privind Codul de procedură fiscală aprobate de Ordinul Pres. ANAF nr.
519/2005, aceasta putea fi depusa pana la data de ...2010, r ezultă formularea
tardiv ă a acesteia cu ... zile  peste termenul legal de 30 de zile prevăzut de lege ceea ce
atrage de asemenea imposibilitatea antamării fondului cauzei şi a motivelor acŃiunii
legate de aceasta.

În drept, 

-art.217 alin.(1) din OG 92/2003 republicată care stipulează că: "Dacă organul de
soluŃionare competent constată neândeplinirea unei condiŃii procedurale, contestaŃia va fi
respinsă fară a se proceda la analiza pe fond a cauzei." 

- Pct 9.3.din Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.137/ 2011 privind aprobarea
InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din OG 92/2003 republicata, privind Codul de
procedură fiscală , care stipulează :

"Organul de soluŃionare competent va verifica existenŃa excep Ńiilor de procedur ă
şi, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la soluŃionarea pe fond a contestaŃiei."

şi, de asemenea, dispoziŃiile pct. 9.4 din Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.137/
2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din OG 92/2003
republicata, privind Codul de procedură fiscală , respectiv :

" În soluŃionarea contestaŃiilor, excep Ńiile de procedur ă pot fi următoarele :
excepŃia de nerespectare  a termenului  de depunere  a contesta Ńiei , [...] , excepŃia
lipsei  semnăturii sau a ştampilei  de pe contesta Ńie.";

În concluzie,  faŃă de cele de mai sus, întrucât contestatia formulată de SC x SRL
nu este confirmata cu stampila societatii şi totodată, este depusă peste termenul legal
prevazut de lege, ambele situaŃii reprezentând excepŃii de procedură, pe care nu le
îndeplineşte acŃiunea depusă, organele de soluŃionare a contestaŃiei urmează să se
pronunŃe în consecinŃă în sensul respingerii acesteia pentru neîndeplinirea condiŃiilor
procedurale.
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Referitor la cererea de interven Ńie formulata de  I.M. in contesta Ńia formulata
de SC  x  SRL Rm. Valcea  .

În fapt,

Prin contestaŃia formulata de SC x SRL inregistrata la DGFP Valcea sub nr. x din
....2011, dna. I.M. cu domiciliul in Rm. Valcea, str. X nr. .., bl. .., sc. .., ap. ..  in nume
propriu, se îndreaptă impotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. X
din ...2010 emisă de organele de impunere din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a
Municipiului Rm. Valcea pentru SC X SRL Rm. Valcea, CUI X, invocând nelegalitatea
acesteia.

În drept,

Referitor la Introducerea altor persoane în procedura de soluŃionare, art. 212 alin.
(1) şi alin. (4) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, precizează :

"(1) Organul de soluŃionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în
soluŃionarea contestaŃiei, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură
fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluŃioanre a contestaŃiei.

(4) DispoziŃiile Codului de procedură civilă referitoare la intervenŃia forŃată şi
voluntară sunt aplicabile."

Totodata, pct. 8. Instruc Ńiuni pentru aplicarea art. 212 din Codul de procedu ră
fiscala - Introducerea altor persoane în procedura de solu Ńionare  - din Ordinul
Preşedintelui ANAF nr. 2.137/ 2011, respectiv pct. 8.2 , stipulează următoarele :

"8.2.IntervenŃia voluntară este forma de participare la cerere, în soluŃionarea
contestaŃiilor, a terŃilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma
emiterii deciziei."

Iar, în speŃă, pct. 8.2.5 , precizează :

"Atunci când interven Ńia este f ăcută pentru ap ărarea dreptului uneia dintre
părŃi, aceasta are caracter accesoriu."

Având în vedere dispoziŃiile legale invocate, se reŃine că organul de soluŃionare
competent poate introduce în soluŃionarea contestaŃiei, din oficiu sau la cerere, alte
persoane ale căror interese sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluŃionare a
contestaŃiei.

Totodată, se reŃine că intervenŃia voluntară este forma de participare la cerere în
soluŃionarea contestaŃiilor, iar atunci când interven Ńia este f ăcută pentru ap ărarea
dreptului uneia dintre p ărŃi, aceasta are caracter accesoriu

De asemenea, Codul de procedura civila, art. 49 alin. (3) defineşte interventia
voluntara accesorie astfel : "intervenŃia este în interesul uneia dintre parŃi când sprijină
numai apărarea acesteia".

Din textul citat se desprinde conlcuzia că intervenŃia accesorie este o cerere
incidenta prin intermediul căreia o terŃă persoană, interesata în soluŃionarea unui litigiu,
intervine pentru apărarea drepturilor unei dintre părŃile principale.

Totodata Codul de procedura civila stipulează că interventia accesorie se
înfăŃişează din punct de vedere al formei ca o simplă cerere, iar nu ca o actiune de sine
stătătoare. Împotriva intervenŃiei accesorii nu se poate formula însă o actiune
reconvenŃională, întrucât intervenŃia accesorie nu constituie o acŃiune civilă propriu-zisă,
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adică un mijloc procedural apt să conducă în mod nemijlocit la valorificarea unor pretenŃii
proprii ale intervenientului.

Interven Ńia accesorie se judec ă o dată cu cererea principal ă (art. 55 Cod.
proc. civila) . InstanŃa nu are însă posibilitatea de a dispune disjungerea intervenŃiei
accesorii de cererea principală, iar intervenŃia accesorie nu ar putea forma obiectul unei
judecăŃi distincte.

De altminteri, după cum s-a aratat, art. 55 C. proc. civila, consacră în mod expres
doar posibilitatea disjungerii intervenŃiei principale.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, modul de soluŃionare a intervenŃiei
accesorii este influenŃat în mod semnificativ de soluŃia ce urmează să fie pronunŃată în
cadrul actiunii principale. 

Astfel, respingerea actiunii principale determin ă şi respingerea interven Ńiei
făcută în favoarea reclamantului.

Aşadar , având in vedere că cererea principala reprezentând contestatia formulata
de SC X SRL Rm. Valcea împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plata accesorii nr.
X/ ....2010, va fi respinsa pentru neîndeplinirea conditiilor procedurale, reŃinând culpa
societăŃii în ceea ce priveşte ştampilarea şi depăşirea termenului legal de depunere a
contestaŃiei, din aceleasi considerente va fi respinsa şi cererea de intervenŃie accesorie
formulata de dnaI.M. in apărarea SC X SRL Rm. Valcea.

Având în vedere considerentele reŃinute mai sus şi în temeiul art. 206 alin.(1) lit.e),
art.207 alin.(1) şi (4), art. 209 alin.(1) lit.a),  art.211, art. 212 1 şi 4, art.213 alin (5) si
art.217, alin (1) din OG92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală rep. la 31.07.2007,
pct.9.3 şi 9.4. din Instructiunile de aplicare a Titlului IX din OG 92/2003 rep aprobate de
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 2.137/ 2011, se:

                                          

                                   D E C I D E

Respingerea în totalitate a contestatiei formulata de SC X SRL cu sediul în
Râmnicu-Vâlcea, str. X nr. .. bloc .., sc. .., ap. .. jud Valcea, formulată împotriva Deciziei
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. X din ...2010 emisă de AdministraŃia
FinanŃelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea, pentru suma de X lei, reprezentând
accesorii calculate pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor sociale şi
a altor venituri ale bugetului general consolidat, respectiv : impozit pe veniturile din salarii
X lei; impozit pe profit X lei; CAS angajator X lei; CAS asiguraŃi X lei; Accidente de
munca X lei; Somaj angajator X lei; Somaj asiguraŃi X lei; Fondul de garantare X lei;
CASS angajator X lei; CASS asiguraŃi X lei; Concedii şi indemnizaŃii X lei, pentru
neîndeplinirea condi Ńiilor procedurale  în ceea ce priveşte nerespectarea termenului
de depunere a contestatiei si lipsa ştampilei de pe contestaŃie şi, în consecinŃă, a cererii
de intervenŃie accesorie formulata de dna I.M . pentru SC X SRL.

Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată
la Tribunalul Vâlcea în termen de 180 de zile de la data comunicarii.
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