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Pe scurt

Autoritățile fiscale au început efectuarea de controale pentru a verifica respectarea de către societăți a 
prevederilor legale referitoare la valoarea activului net.

În detaliu

Conform Legii Societăților nr. 
31/1990, activul net al unei
societăți ar trebui să aibă o 
valoare cel puțin egală  cu 
jumătate din capitalul social al 
acesteia.  Dacă, la sfârșitul 
anului financiar, o societate
înregistrează un activ net 
negativ, sau dacă valoarea 
acestuia este pozitivă, însă mai 
mică decât jumătate din 
valoarea capitalului social,
administratorii societății ar 
trebui să ia anumite măsuri 
pentru a reconstitui valoarea
activului net.

Dacă administratorii societății 
nu iau nicio măsură, orice 
parte interesată (inclusiv 
autoritățile fiscale) poate 
solicita dizolvarea societății.     

In ultima perioada, autoritățile 
fiscale române au acordat o
atenție sporita poziției 
activului net al societăților si 
conformării la prevederile 
legale specifice.

Mai multe societăți care 
înregistrau o valoare a
activului net negativă sau sub 
jumătate din valoarea 
capitalului social au primit
notificări din partea organelor 
fiscale române, cu solicitarea
de a prezenta informații cu 
privire la situația activului net 
și la măsurile luate pentru 
reconstituirea acestuia. În
cazul în care cerințele legale nu 
sunt îndeplinite, organele
fiscale pot solicita punerea în
aplicare a prevederilor
referitoare la dizolvarea

societăților care nu se 
conformează. 

De reţinut 

Societățile ale căror activ net 
încalcă prevederile legale 
aplicabile pot primi notificări 
din partea autorităților fiscale 
române.

Noi vă putem asigura asistență 
în ceea ce privește analiza 
factorilor care au condus la
valoarea activului net,
identificarea eventualelor arii
de risc şi putem oferi 
recomandări, precum şi 
propune soluții pentru 
reconstituirea valorii activului
net.
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