Sinteza legislativa: Cele mai importante acte normative publicate in
saptamana precedenta
AvocatNet.ro va prezinta cele mai importante acte normative publicate in cele 22 de
monitoare oficiale aparute in perioada 20 - 24 octombrie 2014.
Ordinul Autoritati Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 414/2014 privind
modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca
operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei a fost
publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 758 din 20 octombrie 2014.




Prezentul ordin nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal
intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod
legal intr-un stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu
conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel
de protectie echivalent cu cel prevazut in prezentul ordin.
Termen de intrare in vigoare: 20 octombrie 2014.

Ordonanta de urgenta nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative a
fost publicata in Monitorul Oficial nr. 760 din 20 octombrie 2014.





Copiii din familiile cu venituri mici vor primi din 1 noiembrie alocatii mai mari. De
exemplu, familiile unde fiecare membru obtine un venit net mediu lunar care se
situeaza peste 0,40 ISR (200 lei) si pana la 1,06 ISR inclusiv (530 lei) vor primi
alocatii mai mari decat in prezent. Acestea vor fi raportate la urmatorii indicatori
sociali de referinta:
o 0,1500 ISR (75 lei) pentru familia cu un copil;
o 0,3000 ISR (150 lei) pentru familia cu 2 copii;
o 0,4500 ISR (225 lei) pentru familia cu 3 copii;
o 0,6000 ISR (300 lei) pentru familia cu 4 copii si mai multi.
Mai multe detalii AICI.
Termen de intrare in vigoare: 20 octombrie 2014.

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.093/2014 pentru aprobarea
Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice,
obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX ^2
al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de
asigurari sociale de stat si a modelului si continutului unor formulare utilizate in cadrul
acestei proceduri a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 761 din 21 octombrie 2014.







Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat o procedura prin care institutia
va certifica, la cererea contribuabililor, ca acestia si-au achitat toate contributiile la
sistemul de pensii si nu au obligatii de plata restante.
Dupa parcurgerea anumitor etape, Fiscul elibereaza persoanelor fizice o adeverinta
pentru stabilirea stagiului de cotizare de catre organele competente din subordinea
Casei Nationale de Pensii Publice.
Puteti citi pe larg AICI.
Termen de intrare in vigoare: 21 octombrie 2014.
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Hotararea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente
drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 763 din 21
octombrie 2014.





Alocatiile pentru hrana si imbracaminte, acordate copiilor si tinerilor pentru care s-a
stabilit o masura de protectie speciala, precum si pentru mamele protejate, vor creste
de la 1 decembrie 2014.
Detalii AICI.
Termen de intrare in vigoare: 21 octombrie 2014.

Hotararea Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de
hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta
sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice
a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 763 din 21 octombrie 2014.







Actul normativ stabileste nivelul minim al alocatiei zilnice de hrana pentru
consumurile colective din institutiile si unitatile publice de asistenta sociala destinate
persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice.
Astfel, batranii din camine vor primi, de anul viitor, o alocatie zilnica de 16,6 lei, mai
mare fata de cea actuala de 8,6 lei. De acelasi nivel al alocatiei vor beneficia si
persoanele cu dizabilitati.
Mai multe informatii AICI.
Termen de intrare in vigoare: 1 ianuarie 2015.

Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 20 din 29 septembrie 2014 (Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala) a fost publicata in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 766 din 22 octombrie 2014.




Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Craiova - Sectia penala si pentru cauze
cu minori in Dosarul nr. 1.373/95/2014, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari
prealabile in vederea rezolvarii de principiu a modalitatii de interpretare a dispozitiilor
art. 175 alin. (1) si (2) din Codul penal privind functionarii publici, respectiv daca
expertul tehnic judiciar este functionar public in sensul alin. (1) ori alin. (2). Stabileste
ca expertul tehnic judiciar este functionar public in conformitate cu dispozitiile art.
175 alin. (2) teza intai din Codul penal. Obligatorie de la data publicarii in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedura penala.
Termen de intrare in vigoare: 22 octombrie 2014.

Ordinul ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si
turism nr. 980/2014 privind completarea Procedurii de implementare a Programului de
dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata,
aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de
afaceri si turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului
de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de
piata, a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si
facilitarea accesului la finantare - START, a Programului national multianual pentru
dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor
mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si
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artizanatului si a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare
tehnologice si de afaceri a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 766 din 22 octombrie 2014.





Firmele participante in programul Comert, care semneaza contractele de finantare
dupa 14 octombrie 2014, sunt obligate sa realizeze activitatile pentru care au solicitat
finantare si sa depuna cererea de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile pana
cel tarziu pe 28 noiembrie 2014.
Mai multe informatii AICI.
Termen de intrare in vigoare: 22 octombrie 2014.

Ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului delegat pentru buget si
al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.
1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de
catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17
„Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici” catre organul fiscal competent in
administrarea contribuabililor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a
fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2014.




Obiectul prezentei proceduri il reprezinta predarea informatiilor de catre unitatea
administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate, in baza art. 19 din Legea nr.
146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare,
in vigoare in perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, in contul 21.03.02.17„Impozit
pe onorariul avocatilor si notarilor publici”, si primirea acestora de catre organele
fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in evidentele carora
sunt inregistrate obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocati, notari publici
si executori judecatoresti pentru venitul din activitatea independenta respectiva, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, si care au efectuat plati in contul de venituri al bugetului local.
Termen de intrare in vigoare: 22 octombrie 2014.

Ordonanta de urgenta nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii
de autoturisme noi a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie
2014.





Conform documentului, prin acest program, persoanele fizice pot cumpara un singur
autoturism. Prin autoturism nou se intelege, asa cum stabilesc noile dispozitii, un
bun nou, produs in spatiul intracomunitar sau provenit din import, care indeplineste
cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5, achizitionat de la un persoane
juridice care au ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor noi si al carui pret de
achizitie nu depaseste suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA.
Puteti citi pe larg AICI.
Termen de intrare in vigoare: 22 octombrie 2014.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1192/2014 privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului sanatatii nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin
stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante
ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente
sau imprejurari in legatura cu traficul rutier a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
769 din 23 octombrie 2014.
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Recoltarea mostrelor biologice se face de catre personalul medical, in prezenta
politistului rutier. Politistul rutier completeaza si semneaza procesul-verbal,
documentul fiind semnat si de personalul medical care a efectuat recoltarea, precum si
de catre persoana supusa recoltarii.
Termen de intrare in vigoare: 23 octombrie 2014.

Hotararea Guvernului nr. 913/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea
Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima
casa", precum si pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,
finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 175/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din
23 octombrie 2014.




Actul normativ prevede majorarea plafonului programului "Prima Casa" cu suma
de 400,5 milioane lei (echivalentul a 90 milioane de euro) pana la 31 decembrie 2014.
Informatii AICI.
Termen de intrare in vigoare: 23 octombrie 2014.

Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care
asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta a fost publicata in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 771 din 23 octombrie 2014.





Prin Legea nr. 149/2014 s-a aprobat exonerarea de la plata a sumelor pentru
acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare ale cabinetelor a medicilor
mentionati anterior si accesoriile aferente, din perioada 28 mai - 1 iunie 2011,
rezultate din deciziile de impunere emise de casele judetene de asigurari de sanatate,
drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi a unor prejudicii.
Cititi mai multe AICI.
Termen de intrare in vigoare: 26 octombrie 2014.

Decizia CCR nr. 461/2014 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicatiile electronice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 775 din 24
octombrie 2014.




Admite obiectia de neconstitutionalitate si constata ca Legea pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile
electronice este neconstitutionala, in ansamblul ei.
Termen de intrare in vigoare: 24 octombrie 2014.

Decizia CCR nr. 462/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.
13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) si art. 486 alin. (3) din Codul de procedura civila a
fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014.


Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Ion Trebuian, Onoriu Stoian si
Dimitrie Crivinantu in dosarele nr. 2.270/115/2013, nr. 5.103/108/2013 si nr.
5.582/30/2013 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fi
scal, de Gheorghe Ibris in Dosarul nr. 4.906/118/2013 al Curtii de Apel Constanta Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si de Mihai Chitu in Dosarul
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nr. 4.576/86/2013 al Curtii de Apel Suceava - Sectia a II-a civila, de contencios
administr ativ si fiscal si constata ca dispozitiile din Codul de procedura civila
cuprinse in art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3), precum si in art. 486 alin. (3)
cu referire la mentiunile care decurg din obligativitatea formularii si sustinerii cererii
de recurs prin avocat sunt neconstitutionale.
Termen de intrare in vigoare: 24 octombrie 2014.

Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014.




Inspectorii antifrauda sunt detasati in interesul serviciului pe o perioada de 3 ani, cu
posibilitatea prelungirii detasarii in functie, cu acordul acestora. Pe perioada detasarii
inspectorii antifrauda beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege in cazul
detasarii
Termen de intrare in vigoare: 27 octombrie 2014.
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Noi reguli pentru contestarea actelor administrative fiscale se aplica deja
Procedura de contestare a actelor administrative fiscale a fost inlocuita cu una noua, care a
intrat recent in vigoare. Regulile actuale sunt asemanatoare cu cele vechi, insa exista cateva
diferente. Aflati din urmatorul material care sunt acestea.
Ordinul ANAF nr. 2906/2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 736 din 9 octombrie 2014 si
care a intrat in vigoare la aceeasi data, cuprinde o noua procedura de contestare a actelor
administrative fiscale.
Acest act normativ abroga Ordinul ANAF nr. 450/2013, cel ce continea pana acum toate
prevederile referitoare la cum trebuie depuse contestatiile impotriva actelor administrative ale
Fiscului.
Reglementarile din cele doua documente sunt asemanatoare, insa cu toate acestea exista unele
diferente.
Astfel, daca ANAF constata neindeplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi
respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei. Concret, contestatia poate fi respinsa
ca:





nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut
de lege;
fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in cazul cand este
formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;
fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;
lipsita de interes, in cazul in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in
dreptul sau interesul sau legitim;

Legislatia anterioara prevedea inca un motiv pentru care contestatia putea fi respinsa, care
insa nu se mai regaseste in noile dispozitii. Mai exact, contestia putea fi respinsa ca prematur
formulata, in situatia in care sumele contestate nu erau individualizate prin titlu de creanta si
in situatia in care nu fusesera emise decizii privind baza de impunere. Aceasta prevedere nu
mai este cuprinsa in noul ordin al Fiscului.
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Suspendarea activitatii la Registrul Comertului: Cu ce documente se
realizeaza?
Firmele care vor sa isi suspende activitatea la Registrul Comertului trebuie sa depuna mai
multe documente si sa plateasca unele taxe. Chiar daca vor fi inactive, totusi, acestea nu isi
vor inceta definitiv activitatea, asa incat vor mai avea de indeplinit anumite obligatii.
Firmele isi pot suspenda activitatea la Registrul Comertului, din propria initiativa, pentru
maximum trei ani, dupa cum se precizeaza in Legea societatilor nr. 31/1990.
In acest caz trebuie facuta diferenta intre suspendarea societatii din propria initiativa si
suspendarea facuta de catre Fisc.
"In ambele cazuri de inactivitate, societatea isi pastreaza personalitatea juridica, ea va fi, in
continuare, titular de drepturi si obligatii in conditiile restrictive impuse de starea de
inactivitate. Astfel, din punct de vedere juridic, o societate inactiva beneficiaza, in continuare,
de personalitate juridica si este obligata sa respecte toate obligatiile ce ii incumba, atat din
punct de vedere legal, cat si contractual, dupa caz", a detaliat Madalina Mitan, avocat
colaborator la Schoenherr, intr-un articol publicat recent de AvocatNet.ro.

Ce acte sunt necesare pentru suspendarea unei firme la Registrul
Comertului?
Pentru inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor privind suspendarea temporara a
activitatii unei societati este necesara intocmirea unei documentatii care trebuie depusa
ulterior la ONRC.
Astfel, potrivit informatiilor publicate de Registrul Comertului pe pagina sa de internet,
firmele care vor sa isi suspende activitatea trebuie sa depuna o cerere de inregistrare,
impreuna cu o declaratie-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca acestea nu
desfasoara la sediul social, la sediile secundare ori in afara acestora/desfasoara activitatile
declarate o perioada de maximum trei ani.
De asemenea, mai este necesara si hotararea adunarii generale a
asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii sau
reluarea activitatii societatilor, in original.
Conform ONRC, hotararea AGA/decizia asociatului unic trebuie sa cuprinda urmatoarele
elemente:






antetul firmei,
numarul si data,
semnaturile persoanelor abilitate;
in preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea
conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare;
in cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai
depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat.
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In plus, hotararea AGA/decizia asociatului unic va contine durata suspendarii/momentul
reluarii activitatii (incepand de la data ... pana la data ... / reluata de la data de ... ). Pe langa
aceste informatii, hotararea AGA poate contine darea de data certa a serviciului de asistenta
din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si poate fi incheiata sub
semnatura privata, se mentioneaza pe site-ul ONRC.
Tot pentru suspendarea activitatii, firmele trebuie sa depuna certificatele constatatoare
emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii/suspendarea
activitatii.
Daca este cazul, este necesara si imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau
delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale. Acest document
trebuie depus in original.
Potrivit ONRC, cererea de inregistrare si inscrisurile prevazute de lege trebuie indosariate (in
dosar cu sina) si numerotate. Firmele pot sa depuna acest dosar direct la registrul comertului,
prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau prin mijloace
electronice.
Atentie! Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic
asociata semnatura electronica extinsa.
ONRC informeaza ca inscrisurile a caror inregistrare, mentionare sau publicare se solicita la
registrul comertului vor fi tehnoredactate de catre solicitant in limba romana, vor fi lizibile,
fara stersaturi sau adaugari, sub sanctiunea respingerii acestora.
Solutionarea cererii revine in competenta directorului oficiului registrului comertului de pe
langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune
administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate, se precizeaza pe site-ul
ONRC.

Cat costa suspendarea activitatii?
Suspendarea activitatii unei firme nu implica doar intocmirea unei documentatii si depunerea
acesteia la Registrul Comertului, ci si plata unor tarife. Mai exact, pe site-ul ONRC se
mentioneaza ca solicitantii trebuie sa achite anumite taxe si sa faca dovada platii, respectiv sa
includ chitantele in dosarul care trebui depus la registrul comertului.
Mai exact, potrivit ONRC trebuie platite taxele de registru de 45 lei, la care se adauga 27 lei,
reprezentand un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de
buletin prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventa.
De asemenea, mai trebuie achitata si suma de 72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza
declaratiei pe proprie raspundere (45 lei taxa de registru, plus 27 lei reprezentand un procent
aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de
Legea nr. 85/2014).
La toate acestea se adauga si tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
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Taxele pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile registrului comertului,
precum si cu mandat postal, ordin de plata.

Firmele inactive la Registrul Comertului nu mai pot emite facturi
In perioada in care si-au suspendat activitatea, firmele nu mai pot desfasura activitatea
pentru care s-au autorizat, deci nici nu mai pot emite facturi, a declarat Mitel Spataru, Tax
Manager Finexpert, intr-un articol publicat recent de AvocatNet.ro.
De altfel, si Madalina Mitan, avocat colaborator la Schoenherr, a mentionat, la o solicitare a
noastra recenta, ca inactivitatea temporara declarata de catre reprezentantii societatii in
temeiul Legii nr. 31/1990 obliga societatea la abtinerea de la exercitarea obiectului sau de
activitate.
"Totusi, exista o serie de acte/ activitati pe care societatea inactiva temporar le poate
desfasura. Cu titlu de exemplu amintim cateva: societatea isi poate mentine conturile
bancare si gestiona sumele detinute; poate incasa sume ce ii revin in baza raporturilor
juridice incheiate inainte de suspendarea societatii; isi poate apara pozitia procesuala in
cazul unui eventual litigiu demarat impotriva sa etc", a adaugat la acea data Madalina Mitan.
In plus, in Codul de procedura fiscala, se mentioneaza ca, in cazul firmelor care si-au
suspendat activitatea la Registrul Comertului, modificarea se face automat si la Fisc, care
anuleaza codul de TVA, a precizat atunci Mitel Spataru.
Acesta a adaugat ca, in perioada inactivitatii inregistrate la Registrul Comerului, firmele isi
pot mentine activitatea administrativa. De exemplu, o firma inactiva poate avea, in
continuare, angajati, carora sa le plateasca salarii, si sediu, pentru care sa achite chirie. Intr-o
asemenea situatie, firma poate primi facturi si sa faca platile necesare.
Important! In perioada in care sunt inactive la Registrul Comertului, firmele pot face orice
fel de achizitii, numai ca nu si le pot amortiza si nici deduce, a explicat Mitel Spataru.
De asemenea, Tax Manager-ul de la Finexpert a subliniat ca, in perioada inactivitatii la
Registrul Comertului, firmele trebuie sa depuna toate declaratiile fiscale, chiar daca sunt pe
zero. Totusi, pentru a nu depune declaratii fiscale, firmele care se suspenda la Registrul
Comertului trebuie sa solicite regimul derogatoriu, in momentul in care cer sa fie declarate
inactive.
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