Spre o noua forma de societate SPRL Starter

Once afacere comporta, intr-adevar, multe riscuri.
Indiferent ca persoana intentioneaza sa se asocieze sau nu, aceeasi intrebare se pune : ca persoana
fizica sau in societate ?
Daca decide sa 4i exercite activitatea numai In persoana proprie, vorbim atunci de independent ca
persoana fizica (echivalentul al persoanei fizice autorizate in Romania)
Daca a decis sa se alature Cu altii pentru a finaliza proiectul sau, dar fara sa constituie o societate
atunci vorbim de o asociere.
Daca prefera, singur sau împreuna cu alp, sa 41 exercite activitatea In cadrul unei societati, atunci
trebuie sa aleaga o forma de societate prevazuta de lege.
In general, cele doua forme cele mai utilizate sunt SPRL (societate privata cu raspundere limitata) si
S.A.(societate anonima)
infiintarea unei sprl sau SA implica pintre alte formalitati:
•
•
•
•
•
•

Sa fie infiintata pun notar ;
Un capital minim de 18.600 C ( 1/3 trebuie sa fie eliberat
pentru SPRL si 61.500 C
pentru SA. ( aportul poate sa fie si in natura
;
Redactarea statutului firmei si a unui plan financiar;
Cel putin doi actionari pentru SA, unul pentru SPRL daca este persoana fizica si doua daca
este si o persoana morala
Incepand Cu 1 ianuarie 2007, numai trebuie sa fi belgian ;
Trebuie inscrisa societatea la Banque Carrefour des entreprises.

Legat de durata de timp, infiintarea societatii se poate realiza in 24 ore dupa depunerea capitalului
minim.

Luna trecuta, Consiliul federal al ministrilor a aprobat un proiect de lege privind introducerea unei
noi forme de societate. Aceasta este o societate privata limitata pentru incepatori, nunnita SPRL
Starter.
Capitalul minim este linnitat la daar 1 euro, ceea ce o face accesibila pentru tinerii care doresc sa 4i
inceapa propria afacere, precum i pensionarii care doresc sa ramana activi si sa primeasca un venit
suplimentar la pensia lor. De asemenea, muncitorii care doresc sa exercite ca independent
complementar pot a lege aceasta forma de societate.
Pa na acum, era foarte dificil din punct de vedere financiar pentru un tanar antreprenor sa constituie
o societate avand in vedere ca pentru un SPRL clasic, capitalui minim la infiintare este stabilit la 6200
(1/3 din 18.600 C) de euro si 12400 de euro pentru un SPRL unipersonal (cea cu un sigur actionar).

In acest sens, un SPRL Starter poate fi constituit in anumite conditii :
•
•
•

Capitalul minim de 1€;
Obligatia de a creste capitalul dupa o perioada de 5 ani;
un plan financiar sub controlul unui profesionist(contabil,avocat,...) este necesar pentru a
evita esecul prematur din cauza lipsei de experienta.

In concluzie, nu putem decat sa ne bucuram de aparitia in viitor (legea trebuie inca votata) a acestei
noi forme de societate, care permite tanarului antreprenor sa beneficieze de sistemul juridic al unei
SPRL classic adica care protejeaza patrimoniul propiu al persoanei.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul ca, in plus de conditiile stabilite la infiirrtarea sa, reguli
specifice sunt prevazute pentru a apara interesele creditorilor. In acest sens, membrii fondatori
respund solidari timp de 3 ani de la infiintarea societatii pentru suma minima prevazuta pentru un
SPRL clasic adica 18.600 C.
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