Întrebarea cea mai
frecventă ce apare
când dorești să inițiezi
o
afacere
este:
Care formă juridică
este mai potrivită
pentru afacerea ta?

Mai întâi de toate trebuie să înregistrezi afacerea sub formă
de persoană juridică cu scop lucrativ, organizație ce are un
patrimoniu distinct și răspunde pentru obligațiile sale cu acest
patrimoniu și poate să dobândească și să exercite în nume
propriu drepturi patrimoniale și personal nepatrimoniale, să-și
asume obligații. Statutul juridic al afacerii tale trebuie să îl
alegeți în dependență de obiectul sau genul de activitate a
întreprinderii.

GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ
Este o întreprindere individuală, bazată pe
proprietate privată asupra terenurilor
agricole și asupra altor bunuri, pe munca
personală a membrilor unei familii, având ca
scop obținerea de produse agricole,
prelucrarea lor primară, comercializarea cu
preponderență
a
propriei
producției
agricole.
Avantaje:
 Doar GȚ pot desfăşura activitate
individuală de întreprinzător în agricultură
în Republica Moldova;
 GȚ se poate constitui şi dintr-o singură
persoană fizică;

ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ
Este o persoana fizică cu capacitate deplină
de exercițiu care își desfășoară activitatea
fără a constitui o persoană juridică și este
înregistrată
în
modul
stabilit
de
lege.
Obiectul
de
activitate
al
întreprinzătorului individual poate fi orice
gen de activitate neinterzisă de lege. De
exemplu activitățile financiare, activitatea de
asigurare, activitatea în domeniul jocurilor
de noroc, importul și comerțul cu produse
petroliere nu pot fi efectuate de
întreprinderea individuală. Activitățile supuse
licențierii pot fi practicate de întreprinzătorul
individual doar după obținerea licenței.
Avantaje:
- Cost redus de inițiere și puține formalități;
- Independență în luarea deciziilor;
- Capital minim de lucru;
- Toate profiturile revin proprietarului.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Este o formă legală de companie, o
anumită persoană juridică care are o
răspundere limitată în fața legii și față de
proprietarii acesteia.
Este o formă mai flexibilă ce presupune un
parteneriat, corporații, adecvată pentru un
proprietar unic sau pentru un număr mic
de membri. Societatea cu răspunere
limitată este o persoană juridică și poate fi
înființată de o persoană fizică sau juridică,
iar numărul asociaților nu trebuie să
depășească 50 de persoane.
Societatea cu răspundere limitată puteți
să o fondați singuri sau împreună cu mai
multe persoane. Din cele mai une practici
s-a dovedit că SRL poate fi cea mai
optimă sau potrivită formă juridică.
Avantaje:
- Formalități pentru fondare sunt puține;
SOCIETATE PE ACȚIUNI
- Cheltuielile de înregistrare relativ reduse;
Este o persoană juridică, la constituirea - Statutul legal este bine definit;
căreia participă mai multe persoane și - Conducere relativ simplă;
fiecare depune o cotă de participare - Răspunderea asociaților limitată.
exprimată în bani. Ulterior banii adunați în
capitalul societății se transformă în
acțiuni, care la rândul lor pot fi
vândute/cumpărate.
Societatea pe acțiuni poate fi constituită
de o singură persoană, fiindcă legea
permite să existe societăți pe acțiuni cu un
singur fondator, totodată fondatorul nu
poartă răspundere pentru datoriile
acesteia, toate obligațiile societății pe
acțiuni sunt achitate din patrimoniul ei.
Această formă juridică permite
desfășurarea oricăror activități
neinterzise de lege.

