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Precizări privind gospodăriile agricole

În Monitorul Oficial nr. 23/07.01.2022 a fost publicată Legea 6/2022
2022 pentru
modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, care cuprinde
următoarele prevederi principale:
-Gospodăria ţărănească
ă este o exploataţie agricolă mixtă de culturi şi creşterea
cre
animalelor.
-Gospodăria ţărănească
ă se autorizează pe persoană fizică de către unitatea administrativteritorială pe raza căreia
reia solicitantul are gospodăria, prin vizarea anuală
ă a atestatului de
gospodărie ţărănească.
-Atestatul de gospodărie
rie ţărănească şi carnetul de comercializare se vor elibera de către
cooperativa agricolă al ccărei membru este numai solicitanţilor ce deţin în proprietate, în
chirie, concesiune şi/sau
i/sau arendă suprafeţe de teren, efective de păsări,
ri, animale, familii de
albine şi bazine piscicole.
icole.
-Dimensiunile maxime obligatorii ale gospodăriei ţărăneşti pentru sectorul vegetal, zootehnic
şi piscicol sunt cele din prezenta lege.
- Gospodăria ţărănească se înregistrează în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a
animalelor - S.N.I.A. ca fiind deţinută de persoane fizice, neînregistrate la oficiul registrului
comerţului.
-Aceasta îndeplineşte condi
condiţii minime de biosecuritate, nu se înregistrează
înregistreaz sanitar-veterinar
şi comercializează pe piaţa
pia naţională animale vii şi produsele de origine
gine animală de la
acestea, prin intermediul cooperativei agricole din care face parte.
- Gospodăria ţărănească se autorizează şi funcţionează ca membru într-o
într cooperativă
agricolă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
-Animalele vii şi produsele de origine animală de la acestea se comercializează
comercializeaz numai către
centrele de sacrificare, prelucrare, procesare, conservare, sortare, marcare şi ambalare ale
cooperativei agricole, în baza carnetului de comercializare.
-Cooperativa agricolă emite atestatul de gospodărie ţărănească şi carnetul de
comercializare.
NOTĂ:
Conform prevederilor art.76 din Legea nr. 566/2004, cu modifică
modificările ulterioare, pentru
membrii cooperatori se acord
acordă următoarele facilități:
.............
c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice
microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice,
respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală,
individual întreprindere
familială, definite potrivit OUG 44/2008,cu modificările ulterioare, pentru producţia valorificată
prin/către cooperativa agricol
agricolă;
.............
e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi
ş pe terenurile
utilizate pentru producţia
ia valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile
aflate în patrimoniul de afectaţiune
afecta
al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale
şi întreprinderilor familiale definite potrivit OUG nr. 44/2008, cu modifică
ările ulterioare;
.................
f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul
terenurilor luate în arendă
arend de către cooperativele agricole de la aceştia.
tia.
(2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin. (1) lit. e) se acordă în integralitate membrilor
cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care
se datorează impozitele cel puţin 50% din producţia obţinută
prin/către cooperativele agricole.
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