Înfiinţarea unei societăţi comerciale
Principalele faze ale procesului de înfiinţare a unei societăţi comerciale de către
persoane fizice sau juridice străine în România:
1. Certificatul de rezervare a denumirii firmei
Durata: 1 zi
Detalii certificat:
• Emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
• Valabilitate: 3 luni
• Serveşte ca dovadă a nesuprapunerii denumirii alese pentru firma dvs. cu
denumirea altei firme deja înfiinţate
• Permite rezervarea denumirii firmei
2. Redactarea documentelor constitutive
Durata: câteva ore
Documente constitutive:
• Statut, pentru înfiinţarea societăţilor comerciale cu răspundere limitată cu
asociat unic
• Statut şi contract de societate, întocmite fie separat, fie sub forma unui
înscris unic denumit “act constitutiv”, ca urmare a opţiunii exprimate de
acţionari
• Emis de un notar public, avocat sau consilier juridic
3. Document bancar constatator al capitalului social
Durata: maxim 1 zi
În urma depunerii fondurilor necesare înfiinţării societăţii comerciale la bancă, vi
se va elibera un document constatator (foaie de vărsământ, ordin de plată,
chitanţă CEC) care să confirme existenţa capitalului social conform prevederilor
legale în vigoare.
4. Documente necesar a fi obţinute:
4.1. cazier fiscal pentru asociaţii şi reprezentanţii legali ai societăţii
comerciale nou înfiinţate sau,
Durata: eliberare de îndată, în prezenţa contribuabilului sau a reprezentantului
acestuia

Cazier fiscal:
• Eliberat de Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a
Municipiului Bucureşti, în funcţie de domiciliul / sediul social al
contribuabilului
• valabilitate: 30 zile
4.2. în cazul asociaţilor care nu au domiciliul în România sau nu sunt
înregistraţi în Registrul Fiscal, declaraţie pe propria răspundere privind
lipsa datoriilor fiscale
Durata: câteva ore
Declaraţia pe propria răspundere:
• trebuie prezentată în original sau copie legalizată
• trebuie însoţită în mod obligatoriu de o traducere legalizată de un notar
public
5. Obţinerea certificatului de înregistrare, conţinând codul fiscal unic de
înregistrare, încheierea judecătorească de autorizare a funcţionării
societăţii, publicarea notificării de înfiinţare şi înregistrarea firmei în
scopuri statistice şi pentru contribuţia la sistemul asigurărilor sociale
Durata: 3 zile
Înregistrarea la biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe
lângă tribunalul din judeţul pe raza căruia solicitantul are stabilit sediul social
principal sau secundar, respectiv sau Tribunalul Municipiului Bucureşti.
Pentru a primi autorizaţie de funcţionare, societatea are obligaţia de a depune un
formular declaraţie tip pe propria răspundere semnată corespunzător de acţionari
şi asociaţi sau directori, din care să reiasă, după caz, că
(a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare,
activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
(b) societatea respectă prevederile legale în vigoare în domeniul ei de activitate
Pe baza acestui formular, Biroul Unic al Registrului Comerţului emite un
certificat constatator, care însoţeşte certificatul de înregistrare sau, în cazul în
care intervin schimbări în obiectul de activitate al firmei, certificat de înscriere de
menţiuni
Codul unic de înregistrare fiscală:
• este eliberat de Ministerul Economiei şi Finanţelor;
• datele din cererea de înmatriculare sunt trimise din oficiu la Ministerul

Economiei şi Finanţelor;
• Ministerul Economiei şi Finanţelor eliberează codul unic de înregistrare în
termen de 8 ore;
• este o dovadă a faptului că firma este înregistrată ca societate comercială şi
plăteşte impozit pe venit.
În conformitate cu prevederile legale, odată efectuată înregistrarea, un extras
după certificatul de înregistrare este trimis din oficiu de către judecătorul delegat
la Monitorul Oficial, în vederea publicării în partea a IV-a.
6.

Înregistrarea societăţii în scopul plăţii TVA

Durata: 3 zile
Orice contribuabil cu sediul în România, care desfăşoară sau intenţionează să
desfăşoare o activitate economică implicând operaţii ce pot face obiectul
impozitării şi/sau scutirii de la plata TVA cu drepturi de deducere, trebuie să se
înregistreze pentru aceasta la autoritatea fiscală competentă.
Declaraţiile pe propria răspundere sunt transmise de Registrul Comerţului
autorităţii fiscale competente, în termen de 3 zile de la data înmatriculării
societăţii.
Ministerul Economiei şi Finanţelor emite un nou certificat conţinând numărul şi
data de începere a perceperii TVA
7. Înregistrarea contribuabilului pentru plata impozitului pe profit şi a
contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale
Mai mult decât atât, în termen de 30 de zile de la înregistrare, noua societate
trebuie să completeze declaraţia de înregistrare fiscală pentru a putea a fi
înregistrat la Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de contribuabil la
plata impozitului pe profit şi a contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale.

