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Propuneri 

privind îmbunătăţirea sistemului de impozitare pentru cooperativele de întreprinzător 
 
 
Impunerea cu TVA a mărfurilor şi produselor agricole 
 

Codul fiscal (Art.103, pct 25) prevede doar scutirea de TVA numai a serviciilor livrate de 
către cooperativele agricole de prestări servicii, înfiinţate în conformitate cu art.87 din Legea nr.73-
XV din 12 aprilie 2001, deci nu sunt prevăzute mărfurile (adică producţia agricolă produsă de 
membri şi livrată prin cooperativă). 
 

De aici reiese că livrarea producţiei agricole produse de către membrii cooperativei către 
cooperativă nu sunt scutite de TVA. 
 

Cooperativele de întreprinzător, create de către producătorii agricoli au ca scop să 
comercializeze din numele lor prin intermediul cooperativei produsele sale, să creeze valoare 
adăugată la produsele agricole (prelucrare, ambalare, depozitare). Astfel, cooperativele de 
întreprinzător trebuie considerate ca o prelungire a gospodăriilor agricole membre, deoarece ea 
efectuează livrări în numele şi în folosul membrilor. 
 

În prezent, sistemul de impozitare TVA nu stimulează activitatea cooperativelor din motivul 
dublei impuneri, ceia ce măreşte cheltuielile tranzacţionale, deoarece  sunt impozitate două 
tranzacţii: (1) de la membru la cooperativă şi (2) de la cooperativă la consumatorul final. În acelaşi 
timp, practica ţărilor în care cooperativele sunt puternic dezvoltate aşa ca Olanda şi SUA acestea 
se consideră ca o singură tranzacţie şi respectiv se taxează o singură dată, deoarece cooperativa 
este considerată ca o prelungire a gospodăriilor agricole membre. 
 
Impunerea cu TVA a echipamentului şi tehnicii 
 

Conform Codului Fiscal, în cazul importului tehnicii agricole cu costul mai mare de 3000 lei 
şi termenul de exploatare mai mare de un an şi prin urmare introdus in capitalul statutar al 
întreprinderii, marfa este scutită de taxe vamale şi TVA.  
 

Serviciul vamal cere ca cooperativele să prezinte un certificat de la Camera de Înregistrare 
de Stat privind mărirea capitalului statutar al cooperativei. La rândul său, Camera Înregistrării de 
Stat nu poate elibera astfel de certificat, deoarece capitalul social al cooperativei conform art. 174 al 
Codului Civil al RM, este variabil şi Camera Înregistrării de Stat nu duce astfel de evidenţă. În aşa 
mod, Cooperativele de întreprinzător nu pot beneficia de aceste scutiri fiind discriminate în 
comparaţie cu alte societăţi comerciale.  
 
Propuneri 
 

Pentru stimularea dezvoltării cooperativelor de marketing se propun următoarele: 
 

1. De a modifica şi/sau completa Codul Fiscal cu un articol, care ar prevedea impunerea cu 
TVA o singură dată a livrărilor de produse agricole efectuate de către cooperativa de 
întreprinzător membrii căreia sunt producători agricoli. 

2. De a permite cooperativelor de întreprinzător să prezinte certificate privind mărimea 
capitalului statutar autentificate de către cooperativă şi nu de către Camera Înregistrării de 
Stat. 


