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CUPRINS
Despre formele de organizare
Așadar, cine înființează un SRL?
Ce este un profesionist?
Ce presupune ca un profesionist să aibă scop lucrativ?
De ce își deschide un antreprenor o SRL?
Poți să faci comerț și fără să ai o SRL?
De câte tipuri avem un SRL?
Cine înființează un SRL?
Câți oameni pot fi asociați într-un SRL?
Ce este un SRL cu asociat unic?
SRL cu mai mulți asociați
Deci, cine poate fi asociat într-un SRL?
Cine poate fi administrator într-un SRL
Administratorul persoană fizică
Administratorul persoană juridică
Administratorul persoană fizică sau juridică străină
Codurile CAEN
Unde găsim codurile CAEN
Poți tu ca SRL să faci de toate?
CAEN principal vs. CAEN secundar
Obiect unic de activitate
CAEN principal
Actul constitutiv
Cum arată un act constitutiv?
Ce trebuie să conțină un act constitutiv?
De cine trebuie semnat?
Când modifici actul constitutiv?
Când actualizezi actul constitutiv?
Modificare vs. Actualizare
Unde ții actul constitutiv?
n câte exemplare îl facem?

Sediul unei Societăți cu Răspundere Limitată
Ce este sediul social?
Poți să ai un sediu virtual la cineva?
Unde putem avea sediul social al unui SRL?
Sediul social ales în locuința ta sau în locuința altei persoane.
Sediul social ales într-un spațiu comercial special destinat sau într-un co-working hub.
Sediul social ales la sediul unui avocat
Sediu social cu activitate vs. sediu social fără activitate
Sediu social fără activitate (adică acolo nu faci comerț propriu-zis)
Sediu social cu activitate (adică acolo faci comerț)
Poți să ai mai multe firme pe același sediu?
Poți să ai sediul social într-un loc, dar să lucrezi remote?
Scurt checklist cu privire la sediul social
Punctul de lucru
Ce este punctul de lucru?
Când avem nevoie de un punct de lucru?
Ai sediul social într-un apartament, dar activitatea ta trebuie să se desfășoare în altă parte
Ai deja o firmă, dar vrei să te extinzi
Este obligatoriu să avem un punct de lucru?
Punct de lucru cu angajați sau punct de lucru fără angajați
Procentele într-un SRL. Cât deții din firmă?
Cum se stabilesc procentele (părțile sociale) ?
Pot să primesc alte procente la repartizare?
Hotărârile Adunării Generale a Asociaților
Cum se convoacă o Adunare Generală a Asociaților (AGA)?
Unde se convoacă o Adunare Generală a Asociaților?
Comunicarea Ordinii de zi
Adunarea Generală Ordinară a Asociaților vs. Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților
Cum se scrie o Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților (HAGA)?
Dacă nu am decizii de luat, nu fac AGA niciodată?
Ce faci tu, cel care ai un SRL singur? Pe scurt: situația deciziilor într-o Societate cu Răspundere Limitată cu
Asociat Unic
Cum se iau deciziile într-un SRL. Regulile de vot în Adunarea Generală a Asociaților
Fiecare parte socială dă dreptul la un vot
Votul în Adunarea Generală a Asociaților
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Ce face un administrator într-o firmă?
Cum și pe ce perioadă numești administratorul într-o firmă?
Serios, ce face administratorul într-o firmă?
Răspunde administratorul pentru ce face?
În fața cui răspunde administratorul?
Răspunderea civilă - pagubele
Răspunderea civilă contractuală
Răspundere civilă delictuală
Răspunderea penală
Cum înmatriculezi o firmă la Registrul Comerțului
Rezervarea denumirii
Poți să rezervi orice nume?
Buletinele asociaților și ale administratorilor
Actul Constitutiv
Depunerea capitalului social
Specimenul de semnătură
Declarație de administrator
Declarație de asociat
Anexa 1
Contractul de comodat sau de închiriere sau asistență juridică
Sediul social de la ANAF
Acordul vecinilor
Declarația model 1 sau model 2
Documente speciale
Declarația privind beneficiarii reali
Anexa 2 privind investiția străină
Taxele
Ce documente primești de la Registrul Comerțului?
Certificatul de înmatriculare
Rezoluția
Certificat de mențiuni
Certificatul / certificatele constatatoare

Ce alte documente mai poți scoate pentru un SRL?
Constatatoare
Furnizare informații
Istoric informații
Coduri speciale și alte cele
Codul TVA
Când devii plătitor
Plătitor la cererea ta
Plătitor obligat, în temeiul legii
Când știi dacă ai sau nu nevoie de cod TVA
TVA intracomunitar
Retragerea Codului de TVA
Codul EORI
Cum arată un Cod EORI
Cum îl obții?
Codul VIES
Cum verifici starea SRL-ului tău pe diferite site-uri.
Site-ul ONRC
ANAF
Uniunea Europeană
Denumirea firmei vs. Brandul
Cum te semnezi în documente
Cum te identifici în documente
Cum se semnează contractele societății
De ce este important să verifici cine semnează contractele societății
Cine poate încheia contractele companiei?
Cum verifici ce face administratorul companiei?
Semnătură electronică vs. Semnătură digitală
Ce este semnătura electronică avansată?
Ce este semnătura electronică calificată?
Care sunt cei 5 operatori autorizați de semnătură electronică calificată din România?
Semnătura olografă din Adobe Sign are valoare de semnătură electronică?
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Cum primești bani în firmă?
Emiți facturi
Ce elemente trebuie să conțină o factură?
Eliberezi bonuri fiscale
Ai nevoie de casă de marcat?
Ce fac dacă nu vreau, deși sunt obligat să am o casă de marcat?
De unde se achiziționează o casă de marcat?
Factură, bon fiscal sau chitanță? Care, cum, de ce?
Când emit factura?
Când emit chitanță?
Factură normală, factură simplificată, factură pro-formă, bon fiscal, chitanță - de ce nu unul și bun?
Dacă nu ai prea suficienți bani în firmă - împrumutul de asociat
Bine, bine. Am înțeles, primește firma bani. Dar unde îi primește?
Scurte aspecte de fiscalitate
Microîntreprindere sau nu?
Ce impozite plătește o microîntreprindere?
Diverse întrebări
Ești obligat să te angajezi pe firmă dacă ești asociat?
Ești obligat să te angajezi pe firmă dacă ești administrator?
Cum muncești într-o firmă?
Cine semnează documentele într-o firmă
De ce se caută să se vândă firme pe net?
Probleme de care să te ferești
Inactivitatea firmei
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