
         Baroul SATU MARE, Romania                                                                                                    

         str. Miron Costin nr. 9, 440062, Satu Mare  

                                         Tel: +40 261 71 02 37    Fax: +40 261 70 68 37 
                                                                                                                         

                                                                                                    Baroul  LIMOGES, Franta  

        str. Pétiniaud Beaupeyrat, nr. 22, 87000, Limoges                    

                   Tel: +33 5 55 42 71 66   Fax: +33 5 55 77 73 10  

 

 

www.avocats-roumanie.eu                                               e-mail: vannier@avocats-roumanie.eu 

1 | P a g e  

 

 

Crearea unei societăţi străine în Franţa (IV) 

– Filiala - 
 

 
Societatea străină care doreşte să se integreze total în piaţa franceză va crea o filială, societate de drept 

francez cu identitate proprie. Este deci vorba de o societate independentă din punct de vedere juridic, supusă 

în totalitate dreptului francez, general şi fiscal. 

 

1. Forma juridică 
 

Alegerea rămâne deschisă între o societate de capitaluri (societate cu răspundere limitată - SRL de 

exemplu) şi o societatea de persoane (societate în nume colectiv - SNC de exemplu). 

Dacă se alege o societate de capitaluri, filiala va fi singura responsabilă de afacerile pe care le are, asociatul 

străin riscă doar, în lipsa unei cauţiuni sau a unei alte garanţii furnizate de către acesta în favoarea filialei, să 

piardă aportul său iniţial.  

 

În Franţa există numeroase forme de societăţi comerciale, trebuie analizat, de la caz la caz, care este cea mai 

adecvată fiecărui proiect. Anumite activităţi sunt totuşi reglementate (cum ar fi profesiile medicale şi 

paramedicale, cele financiare, de curtaj, de transport, de turism etc). 

 

2.  Relaţia cu societatea-mamă 

 

Filiala este o societate, indiferent de forma juridică, al cărei capital este deţinut în proporţie de peste 50% de 

către o altă societate, numită societatea mamă. 

Din punct de vedere juridic filiala este distinctă de societatea mamă (societatea mamă nu răspunde de 

datoriile filialei), însă, din punct de vedere economic şi financiar este dependentă de aceasta. 

 

3.   Activitate 
 

Structura juridică a filialei permite producerea, conceperea, comercializarea în Franţa şi străinătate. Actele şi 

contractele comerciale sunt autorizate şi efectuate de către reprezentantul legal al filialei, ca şi în orice 

societate de drept francez.  

 

4.    Contabilitatea 

 
Realizarea unei activităţi economice şi a unei cifre de afaceri implică ţinerea unei contabilităţi conforme 

dreptului francez precum şi prezentarea bilanţului anual.  
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Este obligatoriu recursul la un expert contabil şi la un comisar de conturi pentru SA (societăţi pe acţiuni), 

SAS (societăţi pe acţiuni simplificate) şi SRL (societăţi cu răspundere limitată) doar în situaţia în care, la 

închiderea exerciţiului financiar, acestea depăşesc cel puţin două din următoarele trei praguri : 

 

 - totalul bilanţului : 1.550.000 € ; 

 - cifră de afaceri fără TVA : 3.100.000 € ; 

 - număr mediu de salariaţi : 50. 

 

 

5.    Regimul fiscal 
 

Beneficiile realizate de către filială sunt impozabile conform reglementărilor din statul de înfiinţare. 

Baza impozabilă şi taxa de impunere asupra beneficiilor sunt determinate în acelaşi mod ca şi pentru 

societăţile naţionale, deoarece filiala, din punct de vedere fiscal, este considerată ca şi ’’rezidentă’’ în statul  

de înfiinţare. Filiala este deci obligată la plata impozitului pe profit, a TVA şi la plata taxei profesionale.  

 

Se recomandă oricărei societăţi străine care doreşte să se instaleze în Franţa prin intermediul unei filiale să 

studieze în prealabil convenţia fiscală aplicabilă. Convenţiile fiscale încheiate de Franţa pot fi consultate la 

adresa : http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_4238/fichedescriptive_4238.pdf.  

6.    Regimul de integrare fiscală 

Acest regim permite unei societăţi-mamă să se constituie singura debitoare a impozitelor grupului pe care îl 

formează împreună cu filialele sale. Se aplică societăţilor supuse impozitului pe profit în procentul de drept 

comun asupra totalităţii rezultatelor franceze. 

Pentru aplicarea acestui regim, trebuie respectate două condiţii de participare : 

- societatea mamă nu trebuie să fie deţinută, direct sau indirect, în proporţie de peste 95%,  de către o altă 

societate supusă impozitului pe profit.  

- societatea mamă trebuie să deţină, direct sau indirect, cel puţin 95% din capitalul filialelor sale. 

Integrarea fiscală este un regim facultativ. Societăţile care doresc să fie plasate sub acest regim trebuie să 

opteze pentru aceasta la fiecare 5 ani. 

7.   Regimul favorabil al societăţilor mamă - filiale 

Acest regim este mai larg decât cel de integrare fiscală. Acesta are ca şi obiect evitarea dublei impuneri a 

beneficiilor filialei cu titlul de impozit pe profit. Societatea-mamă beneficiază de fapt de o exonerare a 

dividendelor filialei sale. 

Pentru a beneficia de acest regim, societatea-mamă trebuie să-şi exercite această opţiune dacă îndeplineşte 

anumite condiţii, printre care : 

 

- este supusă impozitului pe profit; 

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_4238/fichedescriptive_4238.pdf


         Baroul SATU MARE, Romania                                                                                                    

         str. Miron Costin nr. 9, 440062, Satu Mare  

                                         Tel: +40 261 71 02 37    Fax: +40 261 70 68 37 
                                                                                                                         

                                                                                                    Baroul  LIMOGES, Franta  

        str. Pétiniaud Beaupeyrat, nr. 22, 87000, Limoges                    

                   Tel: +33 5 55 42 71 66   Fax: +33 5 55 77 73 10  

 

 

www.avocats-roumanie.eu                                               e-mail: vannier@avocats-roumanie.eu 

3 | P a g e  

 

- deţine cel puţin 5% din titlurile nominative ale filialei. 

 

8.      Înmatricularea 
 

Toate celelalte formalităţi necesare odată cu crearea unei societăţi comerciale trebuie să fie îndeplinite: 

redactarea şi semnarea statutelor, notificarea într-un ziar de anunţuri legale, înmatricularea la registrul 

comerţului şi al societăţilor etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu Mare, 26 iulie 2010 


