
                                
                                 

 

                             

                                  
 
 
 
Către:............. 
 
In atentia:.......... 
 

 

Facilități fiscale cooperative agricole - 2019 
 

 În Monitorul Oficial nr. 29/10.01.2019 a fost publicată Legea nr. 21/2019 
pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004. 
 Au fost modificate mai multe prevederi din Legea cooperației agricole nr. 
566/2004, cele mai importante fiind cele referitoare la facilităţile fiscale de care 
beneficiază cooperativele agricole. 
  
 1. Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele 
măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: 
 a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care 
procesează produsele agricole și/sau care produc/comercializează material 
genetic și/sau au activitate de creștere și/sau activitate de reproducție, astfel:  
 - pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul celor nou-
înființate; 
 - pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare 
a prezentei legi, pentru cele deja înființate (1 februarie 2019); 
 b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole 
prevăzute la art. 6 lit. b) - e), astfel:  
 - pentru primii 5 ani de la data intrării în producție în cazul celor nou-
înființate; 
 - pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare 
a prezentei legi(1 februarie 2019), pentru cele deja înființate care au realizat la 
data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală 
netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea 
exercițiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri (pentru anul 2018 cursul 
B.N.R. este 4,6639 lei/euro); 
 Notă. Art. 6 lit. b) –e) cuprinde: 
 b) cooperative agricole de achiziţii şi vânzări, care organizează atât 
cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât 
şi vânzările produselor agricole;   
 c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură 
produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă;   
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 d) cooperative agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură;   
 e) cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, 
silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;   
 c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor 
juridice microîntreprinderi și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul 
persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, 
întreprindere individuală, întreprindere familială pentru producția valorificată 
prin/către cooperativa agricolă; 
 d) cooperativele agricole care îndeplinesc condițiile de microîntreprinderi 
nu intră sub incidența Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» și 
datorează impozit pe profit; 
 e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe 
terenurile utilizate pentru obținerea producției agricole valorificate prin/către 
cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune 
al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor 
familiale; 
 f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe 
arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la 
aceștia. 
 
 2. Facilitățile fiscale prevăzute la pct. 1 lit. e) se acordă în integralitate 
membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se 
datorează impozitele cel puțin 50% din producția obținută prin/către 
cooperativele agricole. Stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor 
beneficia de scutirile prevăzute se va face prin ordin comun al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului finanțelor publice și ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legii, 
 
 3. În cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o 
perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de 
scutirile prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează 
impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz, cooperativele 
agricole au obligația depunerii declarației fiscale rectificative. 
 
 
 
 


