Doriți să inițiați o afacere? Vedeți pentru ce formă de organizare ați putea opta.
A. Alegerea formei de organizare în funcție de opțiunea solicitantului corelat cu reglementările legale în vigoare.
1. Există mai multe forme de organizare în baza cărora dvs. puteți desfășura una sau mai multe activități economice, alegerea depinde atât de opțiunea dvs. cât și de prevederile existente in acest sens;
Doriți să deveniți antreprenor ? Parcurgeți chestionarul de mai jos și vedeți pentru ce formă de organizare a afaceri ați putea opta.

2.
Potrivit reglementărilor în vigoare, pregătirea sau experienţa profesională se pot atesta, după caz, cu documente precum:

Pentru activitatea pe care
intenționați să o desfășurați,
aveți pregătirea profesională
corespunzătoare ?











diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
certificatul de competenţă profesională;
cartea de meşteşugar;
carnetul de muncă / adeverinţă de vechime în muncă;
declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective (în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
Personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică va trebui să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe profesionale:
a) să fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare şi/sau de alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare;
b) să fi desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi să fi absolvit un curs de noţiuni fundamentale de igienă, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Având în vedere formularea dispoziției de la art.8, alin. (3) din OUG nr.44/2008 care menționează, „ în cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice este necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de
atestare a pregătirii profesionale”, a persoanelor care solicită autorizarea și ținând cont de faptul că nu toate meseriile fac parte din profesiile reglementate ( conform Legii 200/2004) sau prevăzute în alte acte normative precum ar fi calificarea necesară în comerțul cu produse
alimentare și alimentația publică ( OG 99/2000) sau calificarea necesară pentru servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.), obligativitatea de a dovedii calificarea în cazul altor profesii înafara celor menționate anterior, este
interpretabilă. Decizia finală, asupra obligației de a dovedii prin documente calificarea profesională pentru autorizarea unor activitati economice, aparține Oficiului Registrului Comertului.
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DA

Dacă răspunsul este DA se poate opta pentru înfințarea de PFA, II sau IF în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
AVANTAJE: costurile de înfiinţare sunt mai mici, în medie 250 lei. / Contabilitatea se poate ţine si în partidă simplă, nefiind nevoie de contabil autorizat în măsura în care persoana respectivă are abilitatea necesară să întocmească documentele necesare / Pentru
o serie de coduri CAEN se poate opta pentru impozit la normă de venit daca PFA nu are salariati/ Procedura de înfinţare- desfiinţare a PFA este mai simplă şi mai rapidă./ Pot avea un număr nelimitat de angajaţi care au acelaşi tratament juridic şi fiscal cu angajaţii de la
orice altă societate; / Titularul PFA poate beneficia de profitul firmei oricând; / antreprenorii care aleg această formă juridică nu vor fi obligaţi să plătească impozit pe dividende la sfârşitul fiecarui an;
DEZAVANTAJE: Necesită calificare pt. anumite coduri CAEN, / În relaţiile cu terţii PFA răspunde cu averea personală. / contribuţiile CASS şi CAS se vor plăti şi în situaţia în care PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, în această situaţie stabilindu-se ca bază
de calcul venitul minim pe economie;/ Impozitul se realizează asupra venitului net si nu asupra profitului ( la PFA impozitul de 16 % nu se va aplica la profitul brut ca si in cazul unui SRL si se va aplica asupra venitului total ramas dupa ce au fost scazute
cheltuielile care sunt acceptate ca deductibile).

3.
Daca raspunsul este NU se poate opta pentru infintarea unui SRL-D in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri

Ați deținut în trecut calitatea
de acționar sau asociat al unei
întreprinderi din UE sau în
cadrul unui SRL din România?

AVANTAJE: a.) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului. Se va achita doar o taxa pentru un timbru fiscal de 4 lei si 200 de lei depunerea capitalului social.
b.) scutirea de la plata C.A.S. datorat de angajatori ( 15,8 %) , pentru cel mult 4 salariaţi, care au contract pe perioadă nedeterminată. Aceasta facilitate se mentine pana cand societatea are calitatea de SRL-D si anume pana in 31 dcembrie a anului cand se implinesc
3 ani de la infintare. Salariatul va plati in acest caz contribuţia individuală de asigurări sociale ( 10,5%) raportat la câştigul salarial mediu brut lunar (2298 lei pt. anul 2014) ceea ce presupune o diminuare a veniturilor pt. angajatii cu un salariu mai mic decat salariul mediu brut
pe tara. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
c.) acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, prin O.T.I.M.M.C. Brasov ( pt. cei din jud. Sibiu), a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau
echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate de Guvern cu această destinaţie si se vor acorda in baza unui punctaj obtinut conform
unor criterii prestabilite. Pentru anul 2015 a fost alocata suma de 27.279.000 lei ceea ce se transpune in faptul ca de aceasta suma va beneficia un nr. de aprox. 620 de beneficiari in conditiile in care acestia acceseaza suma maxima adica 10000 de euro. Toate aceste aspecte ne
semnaleaza faptul ca la baza optiunii infintarii unui SRL-D nu trebuie sa stea doar aceasta alocatie financiara nerambursabila intrucat nu exista nicio garantie ca aceasta se va si obtine, sanse mai mari avand cei care activeaza in domenii de activitate ca productia sau sector IT si
au minim 4 angajati.
d.) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de O.T.I.M.M.C., cu respectarea
condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
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NU

OBLIGATII; a) Se pot cuprinde în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute in CAEN Rev. 2. În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare,
activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se
poate acorda ajutor de stat.
b) Să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii alocatiei finaciare nerambursabile sau a garantiei acordate pt. creditele contractate, până la pierderea
calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri
c) Să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent
d) Notificarea în scris cu privire la înfiinţare catre O.T.I.M.M.C Brasov, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă si totodata să depună la aceasta institutie situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada
înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progress.

În cazul în care la întrebarea cu
nr. 2 răspunsul dat a fost “ NU”
iar la întrebarea cu nr. 3
răspunsul dat a fost “ DA”,
singura opțiune rămasă pentru cei
care vor să desfășoare pe cont
propriu activități economice, este
aceea de a înființa una din
formele de societate prevăzute de
Legea nr.31/1990, Legea
societăților comerciale.

Pentru cei care doresc să desfășoare
activități economice în asociere, dacă există
un nr. minim de 5 persoane, se poate opta
pentru o societate cooperatistă în
conformitate
cu
prevederile
Legii
nr.1/2005.
În cazul în care se dorește desfășurarea de
activități economice, fără scop patrimonial
(nonprofit) se poate opta pentru una de
formele de organizare juridice prevăzută
de O.G.nr.26/2000, privind asociațiile și
fundațiile.

În funcție de opțiunea fiecăruia, se poate înființa următoarele tipuri de societăti: a) societate în nume colectiv - SNC; b) societate în comandită simplă - SCS; c) societate pe acţiuni - SA; d) societate în comandită pe acţiuni - SCA e) societate cu răspundere limitată – SRL



Societatea in nume colectiv ( SNC ) se caracterizeaza prin intrunirea a doua elemente: asociatii raspund in mod solidar si nemarginit pentru datoriile societatii si isi exercita comertul sub o forma colectiva, iar dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie
contrara in actul constitutiv; nu necesita capital social initial, dar asociatii raspund cu tot ce poseda, cu exceptia asociatilor comanditari. Valoarea capitalului social minim este de 200 lei. Se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati: comanditati ( cei care participa la conducere si
raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale) si comanditari ( cei care finanteaza societatea si raspund doar in limita capitalului social subscris)



Societatea in comandita simpla ( SCS ) - asociatii comanditati au dreptul exclusiv de a participa la administrarea societatii in comandita, datorita existentei raspunderii lor personale si solidare pentru datoriile sociale; administrarea se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati;
asociatii raspund cu tot ce poseda, cu exceptia asociatilor comanditari. Valoarea capitalului social minim este de 200 lei. Se caracterizeaza prin existenta a doua categorii de asociati: comanditati si comanditari.



Societatea pe Actiuni (SA) - capitalul social al SA reprezinta echivalentul in lei a sumei de 25.000 euro, dar nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, prin modul de transmitere pot fi nominative sau la purtator; capitalul social este expresia
valorica a a aportului actionarilor, iar in schimbul aportului actionarii primesc actiuni. Poate fi constituita in una din ce le doua forme: societate pe actiuni inchisa sau societate pe actiuni deschisa. Actiunile trebuie sa fie detinute de minim doi actionari, persoane fizice si/sau persoane juridice (nu
exista limita maxima), si este deschisa atat participatiei private cat si celei publice.



Societatea in comandita pe actiuni ( SCA ) - Este o societate asemanatoare SCS cuprinzand doua categorii de asociati: comanditari si comanditati; capitalul social este impartit in actiuni; legea asimileaza SCA cu societatea pe actiuni fiind reglementata de dispozitiile legale referitoare la societatea
pe actiuni si se constituie prin: constituire simultana si constituire simultana sau prin subscriptie publica. Valoarea capitalului social reprezinta echivalentul in lei a sumei de 25.000 euro, dar nu mai putin de 90.000 lei.



Societatea cu Raspundere Limitata (SRL) – forma la care apeleaza cei mai multi antreprenori datorita caracteristici esentiale a acesteia si anume raspunderea asociatilor pentru datoriile sociale este limitata la aporturile la capitalul social subscris si varsat. Capitalul social al unui SRL trebuie
sa fie de minim 200 lei, divizat in parti sociale cu o valoare nominala de cel putin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat in parte poate sa detina un numar intreg de parti sociale. O societate cu raspundere limitata poate fi infiintata de cel putin 1 asociat (asociat unic) si cel mult 50 (cincizeci) de asociati.
Acesti asociati pot numara printre ei persoane fizice si /sau persoane juridice. O persoana, fie fizica sau juridica, nu poate fi asociat unic in mai mult de un SRL. Daca o persoana intentioneaza sa infiinteze mai multe societati, este necesar ca cel putin o parte sociala sa fie detinuta de alta persoana
fizica sau juridica. O societate cu raspundere limitata nu poate avea, ca asociat unic, o alta societate cu raspundere limitata care este, la randul ei, detinuta de un asociat unic. Un SRL este condus de unul sau mai multi administratori, care pot avea puteri depline sau limitate si care pot fi cetateni
romani sau straini. Durata mandatului administratorului/administratorilor poate fi limitata sau nelimitata. Nu exista nici o diferenta intre societatile care functioneaza cu sau fara capital social strain.
In situatia in care SRL este cu asociat unic, atunci asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carei asociat unic este, cu exceptia cazului in care are calitatea de administrator unic sau de membru al consiliului de administratie. Cheltuielile de infintare sunt de
aprox. 850 lei incluzand aici si capitalul social de 200 de lei.

Cooperaţia reprezintă un sector specific al economiei care funcţionează prin societăţi cooperative şi alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial şi national. Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 500 lei. Societatiile cooperatiste au statut de intreprindere si beneficiaza
de prevederile Legii nr.346/2004. Impozitarea acestora se face fie cu 16 % ( impozitul pe profit) fie cu 3% pe vent ( impozitul pe microintreprinderi), in functie de particularitatiile fiecaruia. Exista urmatoarele forme ale societatiilor cooperative de gradul 1:
a) societăţi cooperative meşteşugăreşti - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de producţie, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări şi prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori;
b) societăţi cooperative de consum - asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse pe care le cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii lor cooperatori şi către terţi;
c) societăţi cooperative de valorificare - asociaţii de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă;
d) societăţi cooperative agricole - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole;
e) societăţi cooperative de locuinţe - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova şi administra locuinţe pentru membrii lor cooperatori;
f) societăţi cooperative pescăreşti - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a înfiinţa ferme piscicole şi de acvacultură, de a produce, repara, întreţine şi cumpăra echipamente, utilaje, instalaţii, ambarcaţiuni de pescuit, precum şi de a pescui, prelucra şi distribui produse piscicole;
g) societăţi cooperative de transporturi - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activităţi de transport şi activităţi conexe acestora, pentru membrii cooperatori şi pentru terţi, pentru îmbunătăţirea tehnică şi economică a activităţilor de transport desfăşurate de membrii cooperatori;
h) societăţi cooperative forestiere - asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera şi proteja fondul forestier deţinut de membrii cooperatori, ţinând seama de condiţiile impuse de regimul silvic;
i) societăţi cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
Înfințarea unei entități juridice fără scop patrimonial, se poate face sub forma constituirii unei asociații ( min.3 persoane) sau fundații, in conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000. Conform reglementărilor legale acestea pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu
şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acestora si cu condiția de a dispune, potrivit legii, de autorizaţiile administrative necesare pentru desfașurarea acestor activităţi. Asociațiile și fundațiile nu se înregistrează la Registrul Comerțului, acestea dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie îşi are sediul. Asociația poate fi constituită de minim 3 persoane cu un patrimoniu initial de cel puțin un salariu minim pe economie. Fundația poate fi constituită de una sau mai multe persoane cu un patrimoniu afectat scopului propus,
in valoare de cel puțin 100 salarii minime pe economies sau 20 de salarii în cazul fundațiilor a caror scop este exclusiv cel de colectare de fonduri. Veniturile obținute din desfășurarea de activități economice de către asociații sau fundații, sunt scutite de impozitul pe profit pentru o suma maxima de 15000 Euro
pe an dar nu mai mult de 10 % din veniturile totale scutite de impozitul pe profit. Peste aceasta limita se plătește impozit pe profit.

B. Alegerea formei de organizare în funcție de aspectele fiscale și folosirea de personal salariat
Pentru cei care doresc înfințarea unui P.F.A. sau I.I. cu personal angajat se elimină varianta impozitului pe baza normei de venit, intrucat aceasta varianta de impozitare se aplica doar in cazul unui P.F.A. sau I.I. care isi desfasoara activitatea fara angajati. In consecință
dacă se alege varianta unei P.F.A. sau I.I., cu angajați, singura variantă de impozitare rămâne cea de 16% la venit real.
Având in vedere prevederile Noului Cod Fiscal ( cu aplicabilitate din anul 2016) dacă se are in vedere cel putin 2 angajati se poate opta pentru infintarea unei microintreprinderi ( o forma de organizare cu personalitate juridica - de ex. un SRL sau SRL –D ) caz în care,
până când cifra de afaceri nu va depășii 100.000 de euro, se va plăti un impozit convenabil si anume 1% din veniturile totale ( din care se scad o serie de venituri reglementate de codul fiscal). Același nivel de impozit se va achita în primele 24 de luni de la înfințare și în
cazul când înființați pentru prima dată o societate și veți angaja o persoană în primele 60 de zile de la înființare. De mentionat ca la achiziţionarea unei case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul
justificativ. Nivelul de impozitare de 1% pe venit este mai rentabil decat impozitarea cu 16 % pe profit, pentru orice afacere cu o rata a profitabilitatii brute mai mare de 6,25 % . Acest sistem se pretează in special in sfera serviciilor si alimentație publică unde marja
brută de profit pe unitatea de produs sau serviciu prestat, este mai mare decat in sfera comertului.
Dacă nu se are in vedere niciun angajat, impozitul va fi de 3% ceea ce presupune ca acest nivel de impozitare este rentabil pentru orice afacere cu o rata a profitabilitatii brute mai mare de 18,75 % , conditie greu de indeplinit in comerț dar posibilă in sfera serviciilor.

DA
Doriți să aveți angajați sau să faceți
angajări în viitorul apropiat?

In cazul in care, in vederea desfasurarii unei activitati economice, viitorul antreprenor nu va apela la salariați, conform noilor prevederi, dacă optați pentru înființarea unei microîntreprinderi, impozitul va fi de 3% pe venit, iar în cazul cînd optați pentru înfințarea unei
PFA, II, IF, aveți posibilitatea să optați pentru impozitul la norma de venit, în măsura în care activitatea desfășurată este prevăzută in Nomenclatorul prevazut de OMF 2875 / 2011. Este foarte greu de spus care sistem este mai rentabil pentru antreprenor, acest fapt
depinde de foarte mulți factori greu de cuantificati și previzionați.

NU

In masura in care nu o sa folositi personal angajat si activitatea pe care doriti sa o desfasurati se regaseste in Nomenclatorul prevazut de OMF 2875 / 2011, puteti opta pentru acest tip de impozit. Pentru fiecare cod CAEN, Directiile Generale a Finantelor Publice
Judetene, stabilesc anual norme de venit, care constituie baza de calcul pentru impozitul pe venit datorat. Astfel la suma corespunzatoare fiecarui cod CAEN se va aplica cota procentuala de 16%, suma rezultata reprezentand impozitul anual pe venit datorat pentru
fiecare activitate desfasurata corespunzator unui anumit cod CAEN. In cazul in care doriti sa desfasurati mai multe activitati pot exista 2 situatii: 1). Daca aceste activitati sunt cuprinse toate in Nomenclator , impozitul final datorat, va fi calculat prin insumarea
impozitului corespunzator fiecarui cod CAEN in parte. 2.) Daca o activitate este cuprinsa in Nomenclator si cealalta nu, in acest caz conform prevederilor Codului Fiscal, impozitarea se va face la venit real. Stabilirea venitului pe baza normei de venit se poate mentine
pana in momentul atingerii unui venit brut anual de 100.000 de euro. Daca la constituire se opteaza pentru impozit la venit real, se va putea trece la impozitul in baza normei de venit doar peste 2 ani, cu exceptia cazului in care venitul brut anual va depasii 100.000 de
euro. In functie de anumite criterii, norma de venit, se reduce cu un anumit procent, astfel:
cu 40% pentru barbatii intre 60 si 65 de ani si femeile intre 55 si 60 de ani; cu 50% pentru barbatii intre 65 si 70 de ani si femeile intre 60 si 65 de ani; cu 80% pentru barbatii cu varsta peste 70 de ani si femeile cu varsta peste 65 de ani; cu 50% pentru persoanele fizice
care realizeaza venituri din activitati independente avand si calitatea de salariati,angajati cu contract de munca cu norma intreaga; cu 25 % pentru persoanele incadrate cu 1/2 norma pe perioada contractului de munca; cu 10% pentru peroanele incadrate cu 1/4 norma pe
perioada contractului de munca; cu 50% pentru persoanele fizice cu handicap.
Motivele pentru care am opta pentru impozitul in baza normei de venit, ar putea fi:
1. Daca estimati ca veti realiza un venit ( declarat in Formularul 220 si depus la ANAF, inainte de inceperea activitatii) mai mare decat suma prevazuta de Nomenclator, in masura in care estimarea se dovedeste ulterior a fi fost una reala, in acest caz impozitul ce
se va achita va fi de 16 % din norma de venit iar pentru venitul obtinut peste aceasta suma nu se va achita impozit pe venit. Pentru estimarea unui venit mai mare, se recomanda totusi prudenta intrucat in mediul de afaceri exista destule variabile necunoscute si
impredictibile ceea ce poate conduce foarte usor la obtinerea unor rezultate financiare cu mult sub asteptari.
2. Evidenta contabila mult simplificata, existand obligatia sa completeze numai partea de venituri din Registrul de Evidenta Fiscala, conform art. 69, alin. 8 din Codul Fiscal ( Legea 227/2015) a carui model nu a fost aprobat încă…..momentan incertitudine )
3. Plata CAS și CASS se vor calcula la norma de venit iar in cazul in care venitul efectiv realizat va fi mai mare decat norma de venit pentru sumele obtinute in plus nu se vor achita aceste contributii.
Motivele pentru care nu am opta pentru impozitul in baza normei de venit, ar putea fi:
1. Daca venitul efectiv realizat va fi mai mic decat suma prevazuta la norma de venit, impozitul platit va fi unul mult mai mare, practic se va platii impozit pt. un venit care nu a fost efectiv realizat .

Doriți impozitare la norma de venit?

Impozit la venit real

Daca aveti in vederea obtinerea unor finantari nerambursabile derulate prin programe nationale cu finantari de la Bugetul de Stat si derulate prin intermediul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri este indicat sa optati pentru constituirea
unui SRL sau SRL-D, forme de organizare eligibile pentru toate programele derulate in acest scop. In acest caz, trebuie avut in vedere un aspect foarte important si anume ca regulile obtinerii acestor finantari s-au schimbat de la principiul „ primul venit , primul servit ’’
la procedura alocarii acestora pe baza punctajului obtinut in urma unor criterii prestabilite. Astfel activitati din sfera IT sau Productie, desfasurate cu angajati, beneficiaza de cele mai multe puncte si in consecinta au cele mai mari sanse de a obtine finantari pentru
Programul SRL-D 2015, START 2015, iar activitatiile de comert avand sansele cele mai reduse de a obtine finantari in cadrul acestor programe inclusiv in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a activitatiilor si serviciilor de piata, in cadrul caruia serviciile
obtin un punctaj mai ridicat decat comertul. Ca o concluzie, avand in vedere ca pentru fiecare program in parte sunt alocate fonduri limitate iar cererile depasesc acest plafon, constituirea unui SRL-D SAU SRL doar pentru obtinerea acestor fonduri nerambursabile se
justifica atunci cand domeniul de activitate este din sfera IT sau Productie, avand personal angajat, caz in care exista sanse reale de a obtine aceste finantari comparativ cu sansele de reusita din alte domenii de activitate cum ar fi comertul spre exemplu. Daca se urmareste
obtinerea unor finantari din fonduri structurale, solicitantul poate opta pentru orice forma de organizare a unei afaceri, conform legislatiei romane atat timp cat indeplineste criteriile stabilite in Programul Cadru de Implementare pentru fiecare domeniu major de interventie.

Aveți în vedere obținerea unor
finanțări nerambursabile, derulate prin
diverse programe de finanțare
guvernamentale sau fonduri
structurale?

Cele mai importante programe de finantare nerambursabila, derulate de Guvern prin AIPPIMM, in anul 2015 :
1.
2.
3.
4.

Program SRL-D : destinat SRL-D ; 10.000 euro AFN SI 10.000 euro contributie proprie ; exista o serie de reguli si conditii impuse.
Programul START : destinat SRL-D sau SRL care au cel mult 2 ani de la constituire ; eligibil doar pentru unele coduri CAEN ; se pot primii max. 120.000 lei care vor reprezenta 90 % din valoarea proiectului restul fiind contributie proprie ; exista o serie de reguli
si conditii impuse.
Programul de dezvoltare a produselor si serviciilor de piata : destinat SRL-D sau SRL care au cel mult 2 ani de la constituire ; eligibil doar pentru unele coduri CAEN ; se pot primii max. 135.000 lei care vor reprezenta 90 % din valoarea proiectului restul fiind
contributie proprie ; exista o serie de reguli si conditii impuse.
Programul Femeia Manager : destinat SRL, SRL-D, I.I., P.F.A., in care o femeie detine minim 50 % din actiuni sau este titularul autorizatiei in cazul I.I. si P.F.A. ; au cel mult 3 ani de la constituire ; eligibil doar pentru unele coduri CAEN ; se pot primii max.
50.000 lei care vor reprezenta 90 % din valoarea proiectului restul fiind contributie proprie ; exista o serie de reguli si conditii impuse.

Pentru a sporii sansele de reusita, mai ales in cazul cand solicitantul nu are suficiente cunostinte cu privire la procedura obtinerii unor asfel de finantari nerambursabile, este recomandat sa se apeleze la serviciile unor firme de specialitate care vor intocmii intreaga
documentatie necesara. Un alt aspect important de luat in calcul pentru cei care doresc sa beneficieze de fonduri nerambursabile il constituie faptul ca aceste proceduri implica repectarea stricta a unor reguli, termeni, conditii, etc, care in cazul nerespectarii, pun solicitantul
in postura de a pierde finantarea aprobata initial sau chiar in postura de a restituie ulterior suma primita ca ajutor financiar nerambursabil.

C. Aspecte juridice legate de spațiul în care urmează să
se desfășoare activitatea

a)

Daca ati optat deja pentru un anumit spatiu in care veti urma sa va desfasurati activitatea sau sunteti in cautarea unui asemenea spatiu, un prim fapt care trebuie luat în considerare îl constituie destinaţia clădirii/încăperii în care urmează să se
desfăşoare activitatea . Dacă pentru clădirea sau încăperea respectivă, datele tehnice înscrise în extrasul de Carte Funciară, atestă că aceasta are o destinaţie comercială, în acest caz procedura de autorizare va fi simplificată prin faptul că nu va
mai necesita schimbarea destinaţiei spaţiului şi aici implicit, în funcţie de caz, obţinerea acordului vecinilor, fapt care în unele situaţii poate deveni un inconvenient care nu poate fi rezolvat decât pe calea instanţelor de judecată. Un spaţiu cu

Ați optat deja pentru un anumit
spațiu în care veți urma să vă
desfășurați activitatea?

DA

destinaţie comercială, în funcţie de caz, constituie un avantaj inclusiv la înregistrarea punctului de lucru la ORC Sibiu. și de asemenea poate fi prezumat faptul că datorită compartimentării și dotărilor sale, obținerea autorizaților și avizelor prevăzute
de lege va necesita costuri mai reduse. Este de menţionat şi faptul că nu orice spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, întruneşte condiţiile legale pentu autorizare, astfel de exemplu transformarea unei uscătorii din cadrul unui bloc de locuinţe,
în spaţiu comercial, va necesita schimbarea destinaţiei spaţiului respectiv şi implicit în acest caz acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor direct afectaţi, în corformitate prevederile Legii nr.230/2007. Un alt exemplu l-ar putea constituii un

NU

garaj, care cu toate că are altă destinaţie decat cea de locuinţă, pentru desfăşurarea unei activităţii economice în condiţii de legalitate, necesită schimbarea destinaţiei. Un alt aspect intalnit in practica il constituie cazul in care un spatiu are in C.F.,
o destinatie comerciala, dar se doreste desfasurarea unui profil de activitate diferit fata de cel anterior si care necesita modificari constructive fata de proiectul initial al imobilului. In acest caz este necesar obtinerea unei autorizatii de constructii
prin care, in functie de fiecare situatie in parte, se va solicita si acordul vecinilor. Ca o concluzie a celor menţionate si in conformitate cu prevederile art. 8 , din ’’ Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a
serviciilor de piață pe teritoriul Municipiul Mediaș ’’adoptat prin HCL Mediaș nr. 83/2011 si REPUBLICAT prin H.C.L. Mediaş, nr.265/2015, în cazul în care spaţiul în care urmează să se desfăşoare o activitate economică, are destinaţia de locuinţă
sau o altă destinaţie care nu are legătura directă cu o activitate economică, operatorul economic va solicita Direcţiei Arhitect Şef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, eliberarea unui Certificat de Urbanism pentru schimbarea destinaţiei
spaţiului în cauză, urmând ca în perioada de valabilitate a acestuia, operatorul economic în cauză să înceapă demersurilor necesare în vederea schimbării destinaţiei spaţiului, astfel încât, la împlinirea termenului de 1 an de la emiterea certificatului
de urbanism, functiunea acestuia să fie cea de spatiu cu destinaţie comerciala. Împrejurarea că imobilul este afectat de exercitarea unei profesii autorizate, face parte conform legii, din categoria actelor, faptelor sau raporturilor juridice supuse
notificării în Cartea Funciară, în conformitate cu prevederile art. 18, lit. z din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al Directorului General al ANCPI. Pentru a
înţelege pe deplin necesitatea notării în Cartea Funciară a schimbării destinaţiei, trebuie să reţinem că în conformitate cu prevederilor Codului Civil, informația odată notificată în C.F. , fie că devine opozabilă ( se prezumă a fi cunoscută) terţelor
persoane, exclusiv prin notare, avându-se în vedere că Cartea Funciară este un Registru Public unde orice persoană interesată, poate consulta, fără a fi nevoită să ofere vreo explicaţie, înscrisurile din cuprinsul acestuia, fie că dobîndește doar caracter
informativ, acest fapt fiindu-i util operatorului economic atât în raporturile sale cu diversele instituții ale statului cât și acestuia, protejândul în viitor atât pe el cât și pe prorietarul spațiului, prin faptul că eventualele modificări a obiectului de
activitate sau în cazul schimbării operatorului economic care funcționează în spaţiul respectiv, nu vor mai necesita acordul vecinilor, aspect care din practica întâlnită poate constituii un real impediment și care, în unele cazuri nu poate fi rezolvat
decat pe calea instanțelor de judecată.

