
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL .... SECŢIA A ... CONTECIOS ADMINISTRATIV Şl 
FISCAL
DOSAR NR....                                             Decizia civilă nr....
Şedinţa publică din data de ...
Curtea constituită ,din:            .......
PREŞEDINTE            ...
JUDECĂTOR             ...
JUDECĂTOR             ...
GREFIER                    ...
Pe rol fiind soluţionarea recursului formulat de recurenta - pârâtă Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice ..., în nume propriu şi pentru Activitatea de 
Inspecţie Fiscală ..., împotriva sentinţei civile nr...., pronunţată de Tribunalul 
... - Secţia Civilă, în dosarul nr...., în contradictoriu cu intimata - reclamantă 
....
La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimata -reclamantă ..., 
prin avocat ..., lipsind recurenta - pârâtă Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice ... şi Activitatea de Inspecţie Fiscală .....
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Avocatul intimatei - reclamante ... depune la dosar împuternicirea avocaţială 
nr.... chitanţa nr.... reprezentând onorariul de avocat. Nu mai are cereri de 
formulat.
Curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul 
acestuia.
Avocatul intimatei - reclamante .... solicită respingerea recursului ca nefondat, 
menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică, cu cheltuieli de 
judecată.
CURTEA
Prin sentinţa civilă nr. ... Tribunalul ... - Secţia Civilă a admis acţiunea 
formulată de reclamanta ...în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice ....în consecinţă, instanţa a anulat în tot decizia nr....   şi 
parţial   decizia   privind   obligaţii   suplimentare   m .... şi raportul de 
inspecţie fiscală nr. ..., în ceea ce priveşte impozitul pe dividende.
Instanţa a reţinut că reclamantei i s-a calculat în mod greşit impozit pe 
dividende, întrucât produsele în natură acordate membrilor asociaţi 
;T^ţflrezirrtă profitul obţinut de aceştia de pe urma exploatării în asociere a 
ie'^fturilbr lor, neputând fi asimilate dividendelor, în sensul art. 67 alin. 1 a nr. 
31/1990.
a declarat recurs împotriva sentinţei, arătând în esenţă că instanţa de fond nu 



a ţinut seama de prevederile Legii nr. 36/1991 şi ale codului de procedură 
fiscală.
Legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare în cauză.
Analizând actele dosarului Curtea constată că recursul este fondat, pentru 
considerentele de mai jos.
Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 36/1991 societatea agricola este o 
societate de tip privat, cu capital variabil si un număr nelimitat si variabil de 
asociaţi, având ca obiect exploatarea agricola a pământului, uneltelor, 
animalelor si altor mijloace aduse in societate, în schimbul bunurilor aduse în 
societate, fiecare asociat dobândeşte părţi sociale, conform prevederilor 
aceleiaşi legi.
Conform art. 7 alin. 1 pct. 31 din Codul fiscal, părţile sociale într-o persoană 
juridică sunt denumite titluri de participare, iar la pct. 12 din acelaşi text de 
lege dividendul e definit ca o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o 
persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a 
deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică.
Coroborând prevederile legale citate mai sus şi având în vedere că, potrivit 
art. 4 din Legea nr. 36/1991, societăţile agricole au personalitate juridică, 
instanţa de recurs concluzionează că produsele acordate în natură asociaţilor 
reprezintă dividende în sensul Codului fiscal, pentru care intimata-reclamantă 
datorează impozit, contrar concluziilor instanţei de fond.
Având în vedere considerentele expuse, Curtea constată că instanţa de fond 
a soluţionat cauza cu aplicarea greşită a legii, astfel că în baza art. 304 pct. 9 
şi 312 C. proc.civ. va admite recursul şi va modifica în tot sentinţa atacată, în 
sensul că va respinge acţiunea ca neîntemeiată.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:Admite recursul declarat de recurenta - pârâtă Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice ..., în nume propriu şi pentru Activitatea de Inspecţie Fiscală 
..., împotriva sentinţei civile nr...., pronunţată de Tribunalul ... - Secţia Civilă, în 
dosarul nr...., în contradictoriu cu intimata - reclamantă .....
Modifică în tot sentinţa recurată şi pe fond respinge acţiunea ca neîntemeiată./;
Irevocafcflă,
Prostată în şedinţă publică azi ....
PREŞEDINTE                        JUDECĂTOR                      JUDECĂTOR
...                         ...             ...
GREFIER
....


