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În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor art. 76 alineatele a A 1 - a A 6 din Legea
nr. 566/2004 Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare Legea nr. 566/2004, referitoare la unele măsuri de sprijin al
statului pentru cooperativele agricole, precizăm următoarele:
Potrivit prevederilor art. I, pct. 25 din Legea nr. 164/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 privind cooperativele agricole,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, denumită în continuare
Legea nr. 164/2016, la articolul 76, după litera a) se introduc şase noi litere, literele
aA1)- aA6), cu următorul cuprins:
aA 1) scutirea de la plata impozitului pe profit pe primii 5 ani a cooperativelor agricole
care procesează produsele agricole;
a A2) scutirea de la plata impozitului pe profit pentru 5 ani a cooperativelor
agricole prevăzute la art. 6 lit. b) - e), care au o cifră de afaceri anuală netă de până la
2.000.000 euro, echivalent în lei, cu excepţia cooperativelor prevăzute la lit. a A 1);
a A3) 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, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa
agricolă;
a A4) în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit
şi sunt scutite de la plata impozitului pe venituri;
a A S) scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor
cooperatori aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă;
a A6) scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul
terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceştia;
Potrivit prevederilor art.VI din cadrul Legii nr. 164/2016, dispoziţiile prevăzute la
art. I pct. 25 - art. 76 lit. aA 1) - aA 6) şi la art. IV se aplică şi grupurilor/organizaţiilor de
producători constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere

a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în
sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către
acestea, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere faptul că Legea nr. 566/2004 are caracter special în raport cu
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare această normă specială se aplică ori de câte ori ne găsim în faţa unui caz ce
intră sub incidenţa acestei legi, prioritar în raport cu Codul fiscal. De asemenea,
precizăm că, Legea nr. 164/2016 este ulterioară în raport cu Codul fiscal, şi prin
urmare, în cazul unui conflict între cele două acte normative legea mai recentă
primează faţă de legea mai veche.
Faţă de cele prezentate, aplicarea de către cooperativele agricole/membrii
cooperativelor agricole a facilităţilor fiscale prevăzute de legea specială, respectiv de
Legea nr. 566/2004 nu este condiţionată de corespondenţa cu prevederile Legii
nr.227/2015 prîvind Codul fiscal, şi pe cale de consecinţă facilităţile fiscale respective
sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prevederilor din legea specială care a
instituit aceste facilităţi.
În acest sens s-a pronuntat Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal si
reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în adresa
nr.693.158/05.03.2018 care poate fi vizualizată în aplicaţia „Puncte de vedere
legislatie" implementată pe Lotus Notes-server Buc32/server/mfinanţe accesând
cuvântul cheie "693158".
Faţă de cele de mai sus, urmează să asiguraţi aplicarea unitară a prevederilor
legale referitoare la facilităţile fiscale reglementate la art. 76 alineatele aA 1 - aA6 din
Legea nr.566/2004.

