
REDE EUSUMO 
Cooperativismo e economía social 

 

Fiscalidade nas cooperativas 



Xestión Fiscal das Cooperativas 

TIPOS 
 
• Cooperativas Protexidas 
• Cooperativas Especialmente Protexidas 
 

A) Coperativas de Traballo Asociado 
B) Cooperativas Agrarias 
C) Cooperativas de explotación Común da Terra 
D) Cooperativas do Mar 
E) Cooperativas de Consumidores e Usuarios 
F) Cooperativas de segundo e superior grao 

 



Xestión Fiscal das Cooperativas 

Cooperativas Especialmente Protexidas 
 
Nas de traballo asociado deben cumprir entre outros requisitos recollidos no 
Art. 8 da Lei 20/1990: 
 
1. Que asocien a persoas físicas que presten o seu traballo persoal na 
cooperativa para producir en común bens e servizos para terceiros. 
2. Que o importe medio das súas retribucións non excedan do 200 % da 
media das retribucións normais no sector de actividade 
3. Que o número de traballadores asalariados con contrato por tempo 
indefinido non exceda do 10 % do total dos socios. Se o número total de 
socios é inferior a 10, poderá ter un traballador asalariado. 
4. Que o número de horas/ano realizadas polos traballadores con contrato 
non indefinido durante o exercicio económico non supere o 20 % do total de 
xornadas legais de traballo realizadas polos socios. 
     

 



Beneficios tributarios 

recoñecidos as cooperativas Protexidas 

Imposto sobre Transmisións e Actos Xurídicos Documentados 
1. Exención nos actos de constitución, ampliación de capital, fusión e 

excisión.  
2. Exención na constitución e cancelación de préstamos, incluso os 

representados por obrigacións. 
3. Exención na adquisicións de bens e dereitos que se integren no Fondo 

de Educación e Promoción para o cumprimento dos seus fins. 
 

Imposto de Sociedades 

1.  A base impoñible, positiva ou negativa, correspondente os resultados 
cooperativos aplicaráselle o tipo do 20 %. 

2.  A base impoñible, positiva ou negativa, correspondente os resultados 
extracooperativos, aplicaráselle o tipo xeral vixente. 

3. Así mesmo gozarán de liberdade de amortización dos elementos de 
activo fixo novo, adquirido no prazo de 3 anos a partir da data da súa 
inscrición no Rexistro de Cooperativas. 

 
 



Beneficios tributarios 

recoñecidos as cooperativas Protexidas 

Imposto sobre Actividades Económicas 
 
Gozarán dunha bonificación do 95 % da cuota 

 
Imposto sobre Bens Inmobles 
 
Gozarán dunha bonificación do 95 % da cuota nos bens de 
natureza rústica das Cooperativas Agrarias e de Explotación 
Comunitaria da Terra. 
 
 
 



Normas especiais aplicables as 

Cooperativas Especialmente Protexidas. 

 
Imposto de Transmisións e Actos Xurídicos Documentados. 
 
Exención nas operacións de adquisicións de bens e dereitos 
destinados directamente o cumprimento dos seus fins 
sociais e societarios. 
 
Imposto de sociedades 
 
Bonificación do 50 % da cota íntegra 
 
 

 
 
 
 



Normas especiais do Imposto de Sociedades 

aplicables a todas as Cooperativas. 

 
Determinación da Base Impoñible: 
 
1. Para a súa determinación consideraranse separadamente os resultados 

cooperativos e os extracooperativos. 
 

2. Os efectos de liquidación, a base impoñible correspondentes os dous 
tipos de resultados se minorará polo 50 % das cantidades que 
obrigatoriamente se destinen o Fondo de Reserva Obrigatorio. 
 

3. O resultado cooperativo se minorará polo 100 % das cantidades 
destinadas con carácter obrigatorio o Fondo de Educación e Promoción. 

 
 

 
 
 
 




