
 

UNIUNEA DE RAMURĂ NAȚIONALĂ A 

COOPERATIVELOR DIN SECTORUL VEGETAL – 

U.N.C.S.V. 

 

 
Str. Vasile Lascăr nr. 5-7, Sector 2, București 

Contact: florentinbercu@uncsv.ro / tel. 0722156961 
Nr. de identificare în Registrul European de Transparență: UNCSV 980626731529-57 

 

1 

UNCSV: ACCESARE FACILITĂȚI FISCALE 
COOPERATIVE AGRICOLE 

și membrii acestora    
 
 
 
 

FACILITATEA nr. 1 
 
Baza legală: Legea cooperației agricole nr. 566/2004, modificată și completată prin Legea nr. 21/2019 
și Legea nr. 265/2020 - art. 76, alin. (1), lit. a) : 
(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de 
la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 
a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele 
agricole şi/sau care produc/comercializează material genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau 
activitate de reproducţie, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie, în cazul celor nou-
înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, 
pentru cele deja înfiinţate; 
 
Precizări : 
Cooperativele agricole care realizează activitățile specifice prevăzute mai sus sunt beneficiare ale 
scutirii de la plata impozitului pe profit, corespunzător celor 5 ani. 
Cota de impozit pe profit = 0% (zero).  
 
Pașii de urmat: 
 
1. Se va verifica încadrarea în vectorul fiscal a Cooperativei agricole – în sensul de a fi înregistrată 
ca plătitoare de impozit pe profit. 
2. Se vor întocmi și se vor depune Declarațiile trimestriale/anuale privind impozitul pe profit, unde 
vor fi găsite rânduri privind calculul și aplicarea scutirii de impozit pe profit aferente. 
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FACILITATEA nr. 2 

 
Baza legală: Legea cooperației agricole nr. 566/2004, modificată și completată prin Legea nr. 21/2019 
și Legea nr. 265/2020 - art. 76, alin.(1), lit. b) : 
(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 
b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b) - e1), 
astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfăşurării activităţii în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru 
o perioadă de 5 ani pentru cele deja înfiinţate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului 
calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb 
fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;  
 
Legea nr. 566/2004 Art. 6 
Cooperativa agricolă cuprinde entităţi juridice pe domenii şi ramuri de activitate, cum ar fi: 
a) cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii 
producători; 
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; 
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; 
e1)      cooperative agricole care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la lit. a)-e) şi care pot 
organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor 
cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care 
aparţin cooperativelor; 
 
Precizări: 
Cooperativele agricole prevăzute la art 6 lit b) – e1) care au înregistrat o cifră anuală netă de până la 
10.000.000 euro, sunt beneficiare ale scutirii de la plata impozitului pe profit, corespunzător celor 5 ani. 
Cota de impozit pe profit = 0% (zero).  
 
Baza legală: 
Ordinul nr. 190 din 12 august 2021 pentru stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii 
cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) şi e1) 
din Legea Cooperaţiei Agricole nr. 566/2004. 
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Pasii de urmat: 
 
1. Se va verifica încadrarea în vectorul fiscal a Cooperativei agricole – în sensul de a fi înregistrată ca 
plătitoare de impozit pe profit. 
 
2. Se verifică cifra de afaceri anuală netă realizată la sfârșitul exercițiului financiar precedent și se va 
verifica încadrarea cooperativei agricole în plafonul de scutire. Se va depune la ANAF documentul: 
ÎNŞTIINŢARE privind aplicarea/suspendarea/încetarea aplicării regimului de scutire de la plata 
impozitului pe profit pentru cooperativele agricole. 
 
3. Se vor întocmi și se vor depune Declarațiile trimestriale/anuale privind impozitul pe profit, unde vor 
fi găsite rânduri privind calculul și aplicarea scutirii de impozit pe profit aferente. 
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FACILITATEA nr. 3 
 

 
Baza legală: Legea cooperației agricole nr. 566/2004, modificată și completată prin Legea nr. 21/2019  
și Legea nr. 265/2020 - art. 76, alin.(1), lit. c) : 
(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 
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, întreprindere familială, definite 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă; 
 

Cazul 1 – membri cooperatori persoane juridice microintreprinderi 
– care datoreaza impozit pe venituri microintreprinderi.  

(PLAFON FISCAL =1.000.000 EUR) 
 
 
Situația 1 – considerăm că în vectorul fiscal există înregistrarea de mențiuni privind încadrarea fiscală 
corectă pentru a putea beneficia în viitor de scutire 
 
Pașii de urmat: 
 
1. Se depune la ANAF - Declarația 100 – trimestrial. 
2. Termen = 25 ale lunii următoare trimestrului. 
 
3. Prin calcul - membrii cooperatori - persoane juridice microintreprinderi vor trebui să scadă din 
baza de impozitare acele venituri înregistrate din valorificarea (comercializarea) produselor agricole 
obținute în ferma proprie  - prin / către Cooperativa Agricolă, impozitul fiind 0 % (zero). 
4. Însă, pentru alte tipuri de venituri impozabile, cum ar fi: veniturile din prestări servicii, veniturile 
din comerțul cu mărfuri agricole/neagricole ori din valorificarea producției “în afara” Cooperativei 
Agricole se va datora / plăti impozit pe venit microîntreprinderi. 
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Situația 2 – recuperarea / compensarea impozitului pe venituri microîntreprinderi plătit în anii trecuți de 
membrii cooperatori – în conformitate cu facilitățile fiscale prevăzute de Legea nr. 566/ 2004  modificată 
prin Legea nr. 164/2016 – art 76 alin. a^3. 
 
Precizări: scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe venituri microîntreprinderi se aplică 
doar asupra veniturilor înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 29 iulie 2016 ca urmare a 
valorificării producției prin/către Cooperativa Agricolă. 
NU se vor lua în calcul și alte tipuri de venit, cum ar fi: veniturile din prestări servicii sau cele obținute 
din comerțul cu mărfuri agricole/neagricole, ori din valorificarea producției “în afara” Cooperativei 
agricole. 
Practic, membrii cooperatori - persoane juridice microintreprinderi vor trebui SĂ SCADĂ din baza de 
impozitare veniturile proprii înregistrate din valorificarea (comercializarea) produselor agricole  obținute 
în fermă prin/către Cooperativa Agricolă. 
 
Vom arata în continuare pașii de urmat: 
 
1. Se verifică încadrarea din vectorul fiscal, iar dacă este cazul, se depune la ANAF - Declarația 010 
/ 700 (de modificare a vectorului fiscal) pentru trecerea la categoria de plătitor de impozit pe venituri 
microîntreprinderi. 
 
2. Se depun Declarații rectificative  la  Declarația  100  –  privind  impozitul  pe  venit  
microîntreprinderi (D.710 este rectificativa), pentru toate perioadele în care s-a plătit acest tip de impozit. 
 
3. Se depune o Cerere de compensare și se așteaptă primirea unui răspuns din partea ANAF, care 
poate  să dureze cca 15 - 30 zile. 
 
4. Dacă răspunsul primit din partea ANAF - va fi afirmativ = este în regulă, iar în FIȘA dvs de 
plătitor se va face regularizarea / compensarea cu alte sume de plată către bugetul de stat. 
 
5. Ulterior, veți solicita / primi o Notă de Compensare, iar în acest fel se pot recupera / compensa 
mai repede sumele achitate anterior. 
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Cazul 2 – membri cooperatori - persoană fizică, 
persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, 
definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016 -   care datoreaza impozit pe 

norma de venit 
 
Precizări: 
1. Cu toate că a existat baza legală anterioară pentru aplicarea acestei facilități fiscale - în conformitate 
cu prevederile Legii 164/2016, abia în anul 2018 au fost aduse modificări la  Codul Fiscal prin 
intermediul OUG 25/2018, în sensul introducerii unui mecanism prin intermediul căruia norma de venit 
să poată fi redusă (echivalentul unei scutiri) de  către membrii cooperatori organizați sub forma 
Întreprinderilor Individuale, Întreprinderilor Familiale  și PFA sau PF. 
2. Această facilitate fiscală a fost prevăzută la art. 76 alin. a^3) din Legea cooperației agricole nr. 
566/2004, modificată prin Legea nr. 164/2016 - iar mecanismul de reducere a impozitului pe norma de 
venit a fost introdus la art. 107 alin. (9) din Codul Fiscal, urmând să devină operațional prin 
implementarea Ordinului comun MFP / MADR / MDLPA. 
3. Membrii cooperatori (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și 
întreprinderi familiale) pot beneficia de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 alin. 1 lit. c) din Legea 
cooperației agricole, respectiv, de scutirea de la plata impozitului pe norma de venit aferent activității 
agricole desfășurate, în măsura în care producția obținută este valorificată prin/către cooperativa agricolă. 
 
Membrii cooperatori (PF, PFA, II, IF) asociați în Cooperative Agricole trebuie să urmeze următorii 
pași: 
• completează și depun Declaratia unică de venit pentru anul 2021 – rectificativă, în termen 
de 30 de zile de la data când au survenit modificări, conform instrucțiunilor de completare 
furnizate de ANAF, până la termenul de 25.05.2022; 
• completează și depun Declarația unică de venit 2022 - estimativă, până la termenul de 
25.05.2022. 
 
A fost adoptată HG nr. 30 / 2019 – pentru adoptarea Metodologiilor de calcul pentru stabilirea normelor 
de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitățile agricole, precum și a Metodologiei de calcul a 
reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe 
venit prevăzuta la art. 76 alin (1) lit. c)  din Legea cooperației agricole nr. 566/2004. 
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FACILITATEA nr. 4 
 

Baza legală: Legea cooperației agricole nr. 566/2004, modificată și completată prin Legea nr. 21/2019 
și Legea nr. 265/2020 - art. 76, alin.(1), lit. d) : 
(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de 
la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 
d) prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
cooperativele agricole care îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi nu intră sub incidenţa 
Titlului III "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" şi datorează impozit pe profit; 
 
Precizări: 
Cooperativele agricole care au realizat într-un an fiscal venituri impozabile care NU au depășit 
echivalentul în lei a 1.000.000 euro – fiind încadrate în categoria microîntreprinderilor – sunt beneficiare 
ale acestei facilități fiscale, ele devenind plătitoare de impozit pe profit. 
 
REZULTATUL esențial al aplicării acestei facilități fiscale este acela de ELIMINARE a DUBLEI 
IMPOZITARI aplicate asupra valorificarii produselor agricole prin intermediul Cooperativelor Agricole. 
 
Din pacate, această DUBLĂ IMPOZITARE a existat până recent și a fost un FACTOR DESCURAJANT 
al dezvoltării și consolidării Cooperativelor Agricole și a membrilor acestora, același produs agricol fiind 
impozitat atât la fermier cât și la Cooperativă, în cascada. 
 

Pașii de urmat – pentru recuperarea impozitelor pe venituri microîntreprinderi plătite de 
Cooperativa Agricolă microîntreprindere aferent anilor 2016, 2017, 2018, 2019 

 
1. Se depune la ANAF - Declarația 010 / 700 (de modificare a vectorului fiscal) pentru trecerea de 
la categoria de plătitor de impozit pe venit microîntreprinderi la categoria de plătitor de impozit pe profit. 
2. Se va atașa / păstra ca anexă la Declarația 010 / 700 - Circulara ANAF nr. 700/26.03.2018. Veți 
corela ca și dată de început = data inițială la care ați îndeplinit condițiile și ați fost încadrat ca plătitor de 
impozit pe venituri microintreprinderi, urmând ca prin această Declarație 010 / 700 să fiți reîncadrat ca 
plătitor de impozit pe profit. 
3. Se depun Declarații rectificative la Declarația 100 – privind impozitul pe venit  microîntreprinderi 
(D.710 este rectificativă), pentru toate perioadele în care s-a plătit acest tip de impozit. 
4. Se depune Declarația D.101 – privind impozitul pe profit anual. 
5. Se depune o Cerere de compensare și se așteaptă primirea unui răspuns din partea ANAF, care 
poate să dureze cca 30 zile. 
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6. Dacă răspunsul primit din partea ANAF - va fi afirmativ = este în regula, iar în FIȘA dvs de 
plătitor se va face regularizarea/compensarea cu alte sume de plată către bugetul de stat. 
7. Ulterior, veți solicita / primi o Notă de Compensare, iar în acest caz se pot recupera / compensa 
mai repede impozitele achitate anterior. 
 
 

Pașii de urmat – pentru a beneficia în viitor de facilitatea fiscală 
 
1. Se depune la ANAF - Declarația 010 / 700 (de modificare a vectorului fiscal) pentru trecerea de 
la categoria de plătitor de impozit pe venit microintreprinderi la categoria de plătitor de impozit pe profit. 
2. Se întocmesc și se depun declarațiile fiscale trimestriale/anuale privind impozitul pe profit. 
3. În Declarația privind impozitul pe profit există rânduri privind calculul/aplicarea facilității. 
 
NOTA: Prin  aplicarea cumulată  a facilităților fiscale  prevăzute  la art 76 lit. d) + lit.  b) = 
putem avansa următoarea concluzie: 
 
• Cooperativa Agricolă microîntreprindere (venituri impozabile sub 1.000.000 euro )  care  
datorează impozit pe profit, va fi în final  scutită  și  de  plata  impozitului pe profit – această facilitate  
fiind aplicabilă tuturor Cooperativelor Agricole dacă au realizat o cifra de afaceri anuală netă  de până la 
1.000.000 euro!!! 
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FACILITATEA nr. 5 

 
Baza legală: Legea cooperației agricole nr. 566/2004, modificată și completată prin Legea nr. 21/2019 
și Legea nr. 265/2020 - art. 76, alin.(1), lit. e) și e1): 
(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 
A.  e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru 
producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul 
de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale 
definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016." 
 
 (4) Stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole vor 
beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. b), e) şi e1) se va face prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, 
dezvoltării şi administraţiei. 
 
Este în vigoare Ordinul nr. 190 din 12 august 2021 pentru stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit 
cărora membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. 
(1) lit. b), e) şi e1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 
 
Condiții de aplicare: 
 
1. nu se datorează impozit pentru terenurile și clădirile cu destinație agricolă deținute și utilizate de 
către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția obținută în 
anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea prin/către cooperativele agricole definite potrivit 
Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
2. terenurile și clădirile cu destinație agricolă la care se face referire la pct. 1 sunt acele categorii de  
terenuri și clădiri agricole  aflate  în  inventarul/patrimoniul  membrilor  cooperatori,  inclusiv cele  aflate  
în  patrimoniul  de afectațiune  al  persoanelor  fizice  autorizate,  întreprinderilor individuale și 
întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; 
3. în cazul terenurilor și clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate 
în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de  proprietate  
deținute  de  membrul  cooperator  care  respectă condiția  de  valorificare  prin cooperativă; 
4. Terenurile și clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole sunt prevăzute la art.  4 și 
5 din ordinul comun nr.190/12.08.2021.  
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5. Beneficiarii acestei facilități sunt persoanele fizice/juridice membre în cooperative agricole care 
au comercializat minimum 50% din producția obținută în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă 
scutirea prin/către cooperativele agricole și depun la primărie în perioada 1 ianuarie–31 martie 
următoarele documente: 
a) cerere  către  serviciul  de  taxe  și  impozite  al  primăriei  de  pe  raza  unde  se  află 
terenurile/clădirile împreună cu declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului/taxelor pe teren și 
clădirile aflate în proprietatea membrului cooperator persoană fizică/juridică; 
b) declarația pe propria răspundere întocmită de contribuabilul, membru cooperator, din care să 
reiasă: totalul cantităților de produse agricole obținută în anul calendaristic anterior celui pentru care se 
acordă scutirile, cantitățile valorificate de acesta prin/către cooperativa agricolă în cadrul aceleiași 
perioade și lista bunurilor cu destinație agricolă care fac obiectul scutirilor 
c) adeverința  eliberată  de  către  cooperativa  agricolă  care  să  ateste  calitatea  de  membru, 
cantitățile de produse agricole valorificate de către contribuabilul, membru cooperator, prin/către 
cooperativa agricolă în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, precum și 
inventarul bunurilor declarate de membru și care fac obiectul scutirilor; 
 
* model pentru documentele menționate la lit. a)-c) pot fi furnizate de către UNCSV. 
 
6.  Organele  fiscale  locale vor  solicita de la direcția pentru agricultură județeană producția medie 
obținută pe județ din exploatarea terenurilor agricole, a animalelor sau din activități agricole, după caz, 
care este comparată cu producția vândută prin/către cooperativă, conform adeverinței  eliberate  în  acest  
sens,  iar  dacă  se  constată  îndeplinirea  condiției  privind valorificarea  a  minimum  50%  din  producția  
agricolă  obținută și comercializată  prin/către  cooperativa agricolă respectivă, se procedează la 
acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren. 
 
Precizare: Membru Cooperator trebuie să facă dovada valorificării a minimum 50% din producția 
agricolă totală obținută, urmând a obține scutirea de impozit  pentru suprafața de teren sau categoriile de 
clădiri agricole precizate în Ordinul 190/2021, care le deține în proprietate. 
  
B. e1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile aflate în 
patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori; 
 
Condiții de aplicare: 
 
Cooperativele agricole, prevăzute la art. 6 lit. b)-e1) din Legea cooperaţiei agricole, beneficiază de scutire 
de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de 
servicii către membrii cooperatori potrivit art. 76 alin. (1) lit. e1) din aceeaşi lege, pentru: 
a) clădirile/terenurile care au fost utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori, potrivit 
Legii cooperaţiei agricole; 
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b) clădirile/terenurile aflate în coproprietatea cooperativelor agricole şi utilizate în scopul prestării de 
servicii către membrii cooperatori, corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate deţinut de 
cooperativa agricolă. 
 
1. nu se datorează impozit pentru terenurile și clădirile cu destinație agricolă deținute și utilizate de către 
cooperativele agricole, care au prestat servicii către membrii cooperatori în anul fiscal anterior, celui 
pentru care se acordă scutirea,   potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
2. terenurile și clădirile cu destinație agricolă la care se face referire la pct. 1 sunt acele categorii de 
terenuri și clădiri agricole aflate în inventarul/patrimoniul cooperativei agricole;  
3. în cazul terenurilor și clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în 
scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate 
deținute de cooperativa agricolă, care prestează servicii către membrii cooperatori; 
4. terenurile și clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole sunt prevăzute la Art.4 și  
Art. 5  din Ordinul comun nr. 190/12.08.2021. 
5. pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, cooperativele 
agricole definite conform art. 6 lit. b) - e1) din Legea cooperației agricole, transmit organelor fiscale 
locale o cerere, la care se anexează documentele justificative menționate mai jos, din care să rezulte 
prestarea de servicii către membrii cooperatori, respectiv: 

a) lista membrilor cooperatori înscriși în cooperativa agricolă; 
b) declarația pe propria răspundere întocmită de către cooperativa agricolă, din care să reiasă 

denumirea și valoarea activităților de prestări servicii efectuate de cooperativa agricolă către membri 
cooperatori precum și lista clădirilor și terenurilor aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de 
servicii către membrii cooperatori, pentru care solicită scutirea;  
 
 
* model pentru documentele menționate la lit. a)-b) pot fi furnizate de către UNCSV. 
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FACILITATEA nr. 6 

 
Baza legală: Legea cooperației agricole nr. 566/2004, modificată și completată prin Legea nr. 21/2019 
și Legea nr. 265/2020 - art. 76, alin. (1), lit. f) : 

(1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de 
la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 

f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul 
terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceştia. 
 
Beneficiari - condiții de aplicare: 

1. Beneficiarii acestei facilități sunt persoanele fizice și/sau juridice proprietari de terenuri agricole, 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

• sunt membri într-o Cooperativă Agricolă legal constituită și funcțională; 
• au încheiat contracte de arendare a terenurilor agricole între aceștia – în calitate de  proprietari 
– arendatori  și  Cooperativa Agricolă – în calitate de arendaș; 
• Cooperativa Agricolă  este  cea  care  lucrează  terenul,  îl  declară  la    APIA,  înregistrează 

producția Agricolă obținută și veniturile din comercializarea acesteia, etc; 
 
2. Cooperativa Agricolă va înregistra și va plăti ARENDA către proprietarii-arendatori conform 
contractelor de arendare; 
 
3. Cooperativa Agricolă NU va reține la sursă și NU va plăti impozit pe venituri din arendă( 10%) 
 
4. Astfel, membrii cooperatori – proprietari de terenuri agricole, arendate către Cooperativa 
Agricolă vor fi scutiți de a mai datora / plăti 10% impozit pe venituri din arendă. 
 
 
România are nevoie de cooperative agricole de succes! 
 
Pentru orice aspecte legate de o mai bună funcționare a cooperativelor agricole, vă invităm să ne 
contactați prin email: florentinbercu@uncsv.ro sau tel. 0722156961. 
 
Cu respect,  
Echipa UNCSV 
ÎMPREUNA PENTRU VIITOR! 
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