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Vânzările online au crescut constant în ultimii ani, conform
statisticilor, în anul 2021 cumpărăturile online în România au fost
de 6,2 miliarde de euro, în creștere cu 10% față de anul 2020.

În ghid veți regăsi informații utile, începând cu detalii privind
înființarea firmei, și până la informații detaliate privind alegerea
platformei de comerț electronic, alegerea numelui de domeniu,
lansarea magazinului, etc.

BMM PREMIUM TAX vă poate ajuta în demersul Dvs. pentru
înființarea unui magazin online.

O informație utilă și bine structurată, poate fi cheia
succesului afacerii Dvs.

Introducere
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BMM PREMIUM TAX este o firmă de contabilitate din Cluj, specializată
în servicii care se adresează cu precădere activităților desfașurate în
mediul online.

Domeniul nostru de specializare este cel al magazinelor online, atât
cele care funcționează pe site-ul propriu, cât și cele care activează pe
diverse platforme de eCommerce: Shopify, Wix, Blugento, Magento,
Gomag, BigCommerce, etc.

Avem un portofoliu vast de clienți care activează pe platforma
Amazon, UE si non-UE.

Deasemena, ne adresăm freelance-rilor, atât din zona de IT, cât și
activități de consultanță, design, marketing, etc.

Oferim servicii complete de înființare firmă online, contabilitate și
salarizare, pentru clienți din toată țara.

Despre noi

Date de contact:
Tel. 0743-407.407

www.contabilitatedigitala.ro
E-mail: bmmpremiumtax@gmail.com
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01 Alegerea platformei
de comerț electronic

Indiferent de ceea ce vindeți, trebuie să alegeți platforma potrivită
pentru afacerea dvs. de comerț electronic. Diferite platforme oferă
caracteristici diferite, așa că trebuie să selectați una care oferă
caracteristicile de care aveți nevoie pentru a vă conduce afacerea așa
cum doriți.

Pentru a vă ajuta să luați decizia corectă, am creat o listă cu unele
dintre cele mai bune platforme de e-Commerce pentru întreprinderile
mici. Fiecare platformă din lista noastră oferă caracteristicile de bază
de care au nevoie majoritatea afacerilor, cum ar fi un catalog
personalizabil, un coș de cumpărături și un proces de plată.
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Am luat în considerare ușurința de utilizare a fiecărei platforme,
deoarece nu doriți să vă petreceți tot timpul configurându-vă
magazinul și rezolvând probleme tehnice. Și, bineînțeles, am luat în
considerare costul fiecărei platforme și caracteristicile pe care le oferă.



Shopify este una dintre cele mai populare platforme de
eCommerce de pe piață. Este ușor de utilizat, are o gamă largă
de caracteristici și oferă un suport excelent pentru clienți 24/7.

Shopify
 

Abonamentul de bază al Shopify începe de la 29 de dolari pe
lună, iar cel mai scump abonament al său este de 299 de dolari
pe lună. Toate abonamentele vin cu o perioadă de încercare
gratuită de 14 zile, astfel încât să puteți încerca Shopify înainte de
a vă angaja la un abonament.
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Wix este un constructor de site-uri web popular care oferă și o
platformă de eCommerce. Wix este o opțiune bună pentru
afacerile care doresc o soluție all-in-one pentru site-ul și
magazinul lor online.

Wix

Abonamentele de eCommerce ale Wix încep de la 20-23 de
dolari pe lună. Cu toate acestea, țineți cont de faptul că va trebui
să plătiți și un abonament separat pentru un site web, care
începe de la 13 dolari pe lună.
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BigCommerce este o altă platformă de comerț electronic
populară. Această oferă o gamă largă de caracteristici, inclusiv
Abandoned Cart Recovery, care este un instrument valoros care
vă poate ajuta să recuperați vânzările pierdute.

BigCommerce
 
 

Abonamentele BigCommerce încep de la 29,95 dolari pe lună, iar
cel mai scump abonament este 249,95 dolari pe lună. Toate
abonamentele vin cu o perioadă de încercare gratuită de 15 zile.
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Acum că știți mai multe despre diferitele tipuri de platforme de
comerț electronic, puteți decide care este platforma potrivită
pentru afacerea dvs. Rețineți că puteți începe întotdeauna cu un
abonament de bază și puteți trece la un abonament mai scump
pe măsură ce afacerea dvs. se dezvoltă.

Volusion este o altă opțiune bună pentru afacerile
care caută o soluție all-in-one. Pe lângă o
platformă de comerț electronic, Volusion oferă
servicii de design și găzduire de site-uri web.

Abonamentele Volusion încep de la 29-35 de
dolari pe lună, iar cel mai scump abonament este
de 299 de dolari pe lună. Toate abonamentele
sunt însoțite de o perioadă de încercare gratuită
de 14 zile.

Volusion

3dcart este o opțiune bună pentru afacerile care
doresc mult control asupra aspectului magazinului
lor. Platforma 3dcart este extrem de
personalizabilă, astfel încât puteți crea un magazin
care să vă reflecte marca.

Abonamentele 3dcart încep de la 19 dolari pe lună,
iar cel mai scump abonament este de 229 de dolari
pe lună. Toate abonamentele vin cu o perioadă de
încercare gratuită de 15 zile.

3dcart
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02

Un nume de domeniu este important din mai multe
motive. În primul rând, acesta este modul în care
clienții dvs. vă vor găsi pe internet. Dacă aveți un nume
de domeniu bun, acesta va fi ușor de reținut de către
clienți și de tastat în browser-ul lor. În al doilea rând,
numele de domeniu este o parte a identității mărcii
dumneavoastră. Un nume de domeniu bun îi va ajuta
pe clienți să își amintească marca dvs. și să o asocieze
cu produsele sau serviciile dvs. În cele din urmă, un
nume de domeniu bun vă poate ajuta să vă
îmbunătățiți optimizarea pentru motoarele de căutare
(SEO). Dacă numele de domeniu este relevant pentru
afacerea dvs., acesta va ajuta site-ul dvs. să fie
pozitionat cat mai bine din punctul de vedere al
motoarelor de căutare.

Alegerea numelui de
domeniu potrivit

Un nume de domeniu este adresa site-ului
dumneavoastră web. Acesta este modul în care clienții
dvs. vă vor găsi pe internet. Este, de asemenea, o parte
a identității mărcii dumneavoastră. Un nume de
domeniu bun este scurt, ușor de reținut și relevant
pentru afacerea dumneavoastră.
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Păstrați-l scurt și memorabil

Cum să alegeți numele de domeniu potrivit

Folosiți cuvinte cheie care să vă descrie afacerea

Având în vedere că atât de multe afaceri se mută online,
este mai important ca niciodată să ai un nume de
domeniu puternic. 
Urmând aceste sfaturi, puteți alege un nume de domeniu
care să vă ajute afacerea să aibă succes.

Evitați să folosiți cratime sau numere

Asigurați-vă că extensia este .com sau .ro

Înregistrați-vă numele de domeniu cât mai curând 
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03 Configurarea găzduirii 
pentru site-ul dvs.

Găzduirea web este un serviciu care permite organizațiilor și
persoanelor fizice să posteze un site sau o pagină web pe

internet.

Termenul cel mai des utilizat care reprezinta găzduirea web, 
 preluat din limba engeză, este: "Web hosting"
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Locatia web hosting-ului afectează viteza site-ului dvs.

Locatia web hosting-ului poate afecta SEO-ul site-ului dvs.

Locatia web hosting-ului afectează securitatea site-ului dvs. web

O gazdă web sau un furnizor de servicii de găzduire web este o
companie care furnizează tehnologiile și serviciile necesare pentru ca
site-ul sau pagina web să poată fi vizualizată pe internet. Site-urile
web sunt găzduite, sau stocate, pe calculatoare speciale numite
servere. Atunci când utilizatorii de internet doresc să vizualizeze site-
ul dumneavoastră, tot ce trebuie să facă este să introducă în browser
adresa sau domeniul site-ului dumneavoastră. 

De ce aveți nevoie de găzduire pentru site-ul dvs. web?

Motive pentru alegerea unui web hosting potrivit:

Locatia web hosting-ului greșită poate cauza întreruperi în activitate

Calculatorul lor se va
conecta la serverul
dumneavoastră, iar
paginile Dvs. web le vor
fi livrate prin
intermediul browser-
ului.

Există multe companii
de găzduire web din
care puteți alege. Vă
recomandăm să folosiți
o companie de
renume, cu un bun
serviciu clienți.
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Numele de domeniu 

La fel cum aveți nevoie de o adresă stradală pentru ca
oamenii să vă găsească ușor casa, aveți nevoie de un nume
de domeniu pentru ca oamenii să vă găsească site-ul web. Și
așa cum nu ați construi o casă pe orice teren, nu ar trebui să
vă construiți site-ul web pe orice tip de găzduire web.

Dacă doriți să aveți un site web, trebuie să aveți un nume de
domeniu și găzduire web. Un nume de domeniu este adresa
pe care oamenii o vor folosi pentru a găsi site-ul dvs. web.
Găzduirea web este spațiul de pe un server în care stocați
fișierele care alcătuiesc site-ul dvs. web.

Dacă sunteți nou în
domeniul găzduirii de site-
uri web, poate doriți să vă
interesați de o companie de
găzduire web care oferă
caracteristici care să fie ușor
de utilizat pentru începători,
cum ar fi un panou de
control ușor de utilizat, un
constructor de site-uri web
simplu și tarife accesibile.

Cele mai multe companii de
găzduire web cer ca numele
de domeniu să vă aparțină
pentru a vă găzdui la ele.
Dacă nu aveți un nume de
domeniu, companiile de
găzduire vă vor ajuta să
achiziționați unul.Alegerea
companiei de găzduire web
potrivite este o decizie
importantă.
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Viteza site-ului dvs. web este importantă din câteva motive. În
primul rând, viteza afectează experiența utilizatorului site-ului
dvs. web. Dacă site-ul dvs. este lent, oamenii vor ieși de pe site-ul
Dvs. înainte de a vedea ce aveți de oferit.
Viteza este un factor de clasificare pentru Google. Așadar, dacă
doriți ca site-ul dvs. să apară în rezultatele căutărilor Google,
trebuie să vă asigurați că este rapid.

Securitatea este importantă
pentru orice site web, dar
este deosebit de
importantă pentru site-urile
web care colectează
informații sensibile de la
utilizatori, cum ar fi
numerele de card de credit
sau adresele de e-mail.

Locatia web hosting-ului afectează viteza site-ului dvs.

Locatia web hosting-ului afectează viteza site-ului dvs.

Dacă site-ul dvs. este
piratat, nu numai că ați
putea pierde date
valoroase, dar v-ați putea
afecta și reputația. De
aceea, este important să
alegeți un furnizor de
găzduire web care oferă
caracteristici de securitate,
cum ar fi firewall-uri și
scanare malware.
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SEO înseamnă "optimizare pentru motoarele de căutare". Este
procesul de a face ca site-ul dvs. să aibă șanse crescute de a
apărea în rezultatele căutărilor.

Unul dintre lucrurile care pot afecta SEO-ul site-ului dvs. web
este locația serverului. Dacă serverul dvs. se află într-o țară
diferită de cea în care se află publicul dvs. țintă, acest lucru ar
putea afecta poziționarea site-ului dvs. web.

Timpul de nefuncționare
este atunci când site-ul dvs.
este indisponibil. Acesta
poate fi cauzat de o serie de
lucruri, dar una dintre cele
mai frecvente cauze sunt
problemele serverului.

Locatia web hosting-ului poate afecta SEO-ul site-ului

Locatia web hosting-ului greșită poate cauza
întreruperi în activitate

Dacă alegeți un furnizor de
găzduire web care nu are o
reputație bună în ceea ce
privește timpul de
funcționare, site-ul dvs. ar
putea fi indisponibil de
multe ori. Acest lucru ar fi
rău pentru experiența
utilizatorului site-ului dvs.
web și pentru afacerea dvs.
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04 Realizarea 
design-ului

Aveți la dispoziție doar câteva secunde pentru a face
o primă impresie. Asigurați-vă că design-ul

magazinului dvs. este conceput pentru a atrage
clienții și a crește vânzările.
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Design-ul site-ului dvs. este primul lucru pe care
clienții îl văd atunci când vin la afacerea dvs.

Trebuie să vă asigurați că este proiectat într-un mod care îi
face pe clienți să dorească să intre și să cumpere. 
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Sfaturi pentru a vă ajuta să proiectați un design care
să crească vânzările
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Păstrați-l curat și organizat.
Folosiți exponate care să atragă atenția
Promovați vânzările și reducerile.
Creați un mediu primitor.
Dați personalitate magazinului dumneavoastră.

Un site dezordonat va îndepărta clienții. Păstrați exteriorul
magazinului dvs. curat. În interior, asigurați-vă că marfa este bine
organizată și ușor de găsit.
Afișajele trebuie să fie atrăgătoare și primitoare. Folosiți culori vii
și forme interesante pentru a atrage atenția. Aranjați articolele într-
un mod care să le facă ușor de văzut și să fie dorite de
cumpărători.
Asigurați-vă că clienții știu despre orice vânzări sau reduceri pe
care le oferiți. Folosiți indicatoare, afișe și alte materiale de
marketing pentru a informa clienții asupra noutăților.

Interfața magazinului dvs. ar trebui să emane o vibrație pozitivă și
primitoare. Salutați clienții când intră pe site și asigurați-vă că se simt
confortabil în timp ce fac cumpărături.

Faceți ca magazinul dvs. să iasă în evidență față de concurență
dându-i personalitate. Folosiți-vă branding-ul pentru a crea un aspect
și o senzație unică.



Alegerea
metodelor de plată

Card de credit
Cardurile de debit și cardurile de credit sunt cele
două tipuri principale de metode de plată. Deși
ambele au avantajele lor, există și câteva
diferențe esențiale între ele.

Card de debit

Proceastor de
plati

PayPal, Stripe,
Netopia

05

Cardurile de debit sunt legate direct de contul dvs.
bancar. Odată ce ați fost aprobat pentru card și l-
ați adăugat la instituțiile financiare aprobate,
cardul este gata de utilizare. 

Există mai multe categorii de procesatori de plăți
care se pot integra cu magazinul Dvs. online :
PayPal, Stripe, Netopia, MobilPay, PayU,
PlatiOnline, EuPlatesc, LibraPay, etc.

Studiați cu atenție ofertele procesatorolor de plăți,
tarifele pe care le percep aferent tranzacțiilor cu
cardul, tipurile de carduri acceptate.Alegeți
varianta care  vi se potrivește cel mai bine.

Ghid magazin online în 10 pași  Pag.20
 



06

Produsele dvs. ar trebui să rezolve o problemă sau
să satisfacă o nevoie pe care o are clientul dvs.
Produsele dvs. ar trebui să fie unice sau să ofere
ceva ce alte produse de pe piața dvs. nu oferă.
Produsele dvs. ar trebui să fie ceva de care sunteți
pasionat și în care credeți.
Produsele dvs. ar trebui să fie ceva ce vă puteți
vedea vânzând pe termen lung.

Există câteva lucruri pe care ar trebui să le aveți în
vedere atunci când decideți ce să vindeți:

 

Luarea deciziei
privind produsele
care se vor vinde

Indiferent de tipul de afacere pe care doriți să o
începeți, va trebui să decideți ce produse sau servicii
doriți să vindeți. Aceasta poate fi una dintre cele mai
dificile părți ale demarării unei afaceri, dar este și una
dintre cele mai importante. Va trebui să petreceți ceva
timp gândindu-vă la ceea ce doriți să vindeți și la
motivul pentru care cineva ar dori să cumpere de la
dumneavoastră.
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Odată ce v-ați decis asupra produselor pe care doriți să le vindeți,
va trebui să începeți să vă gândiți la prețuri. Va trebui să găsiți un
echilibru între a percepe un preț suficient pentru a obține profit
și a percepe un preț prea mare pentru ca nimeni să nu vă
cumpere produsul. Stabilirea prețurilor este un aspect pe care îl
puteți ajusta întotdeauna pe parcurs, așa că nu vă faceți griji
dacă nu îl aveți complet calculat de la început.

Referitor la prețul afișat pe site, trebuie să se specifice dacă
acesta include sau nu TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată), dacă
include sau nu alte taxe suplimentare (taxe vamale, accize, etc.).

bEST
bESTPRICE

PRICE
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Crearea strategiei
 de expediere a

produselor

Cunoașteți-vă
opțiunile de
ambalare

Există multe tipuri de ambalaje: cutii, plicuri, folie
cu bule, diverse alte metode de împachetat.
Alegeți opțiunea cea mai potrivită produsului dvs.
și bugetului dvs.

Calculați
costurile de

transport

Raționalizați-vă
ambalajul 

Automatizați-vă
expedierea

07

Costurile de expediere pot varia în funcție de
transportatorul ales, greutatea și dimensiunea
pachetului, distanța de parcurs. Obțineți oferte de
preț de la mai mulți transportatori diferiți.

Reduceți cantitatea de ambalaje pe care o utilizați
sau numărul de etape necesare pentru a vă
ambala produsul, pentru a economisi atât timp,
cât și bani.

Folosiți un software de expediere pentru a
automatiza procesul de tipărire a etichetelor, de
calculare a tarifelor și de urmărire a expedierilor.
Veți economisi timp și vă va ajuta să evitați erorile.

Mulți clienți sunt dispuși să plătească mai mult
pentru un produs dacă nu trebuie să plătească
transportul. Transportul gratuit vă poate ajuta să
concurați cu întreprinderile mai mari.

Oferiți transport
gratuit
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În orice afacere, ambalarea și expedierea produselor sunt
componente vitale ale lanțului de aprovizionare. Fără o strategie
de expediere eficientă, întreprinderile pot pierde bani atât din
costul materialelor de ambalare, cât și din taxele de expediere. 

Implementarea unei strategii eficiente de expediere poate
economisi bani pentru afacerea dvs. și vă poate ajuta să vă serviți
mai bine clienții. Luați-vă timp pentru a înțelege opțiunile dvs. și
găsiți soluția care funcționează cel mai bine pentru dvs.
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Ambalarea și expedierea produselor



08 Elaborarea unui plan
de marketing

Elaborarea unui plan de marketing este esențială
pentru succesul oricărei afaceri. Dacă își alocă timp
pentru a cerceta și dezvolta o strategie de marketing,
companiile pot identifica piața țintă, pot stabili
obiective de vânzări realiste și pot elabora un plan
pentru a atinge aceste obiective.
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Elemente de marketing

Cercetarea de
piață

Este important să se efectueze o cercetare de
piață prealabilă, pentru înțelegerea nevoilor și
dorințelor pieței țintă, precum și a concurenței.
Astfel, se pot lua deciziile de marketing potrivite.

Analiza SWOT

Obiective

Strategii

Analiza SWOT ajută la identificarea punctelor
forte, punctelor slabe, oportunitățile și
amenințările. Ccompaniile își pot concentra astfel
eforturile asupra domeniilor de interes.

Ar trebui să stabilească obiective realiste,
specifice, măsurabile, realizabile, relevante și
bazate pe timp. Astfel se pot crea mai ușor
strategii și un bugete potrivite.

Strategiile ar trebui să se bazeze pe nevoile pieței
țintă și pe obiectivele afacerii. Există multe tipuri
diferite de strategii de marketing, ar trebui
selectate cele care vor funcționa cel mai bine.

Companiile ar trebui să aloce o anumită sumă de
fonduri pentru fiecare strategie de marketing.
Astfel, campania rămâne pe drumul cel bun și nu
depășește bugetul alocat.

Bugetarea
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Platformele de e-Commerce sunt o soluție de comerț
electronic la cheie care vă permit să configurați un
magazin online cu aspect profesional în câteva
minute. Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați
pentru un cont, să alegeți un șablon, să vă adăugați
produsele și să începeți să vindeți.

Lansarea
magazinului

Comerțul electronic este una dintre cele mai
importante tendințe din prezent în afaceri. Dacă vă
gândiți să începeți un magazin online, aveți noroc. Nu
a fost niciodată mai ușor să începi, datorită unor
platforme de e-Commerce precum Shopify, Wix,
Blugento, Magento, Gomag, BigCommerce, etc.

Platformele de e-Commerce se ocupă de toate
aspectele tehnice ale administrării unui magazin
online, astfel încât vă puteți concentra pe ceea ce este
important: să vă conduceți afacerea.
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Înființarea firmei

În primul rând, trebuie să decideți care este forma
juridică a companiei. Există mai mulți factori:
numărul de asociați, modul de administrare a
companiei, obiectivele pe care le urmăriți.

10

În al treilea rând, trebuie să vă înregistrați la Oficiul
Național al Registrului Comerțului. La acest pas veți
obține toate datele referitoare la firma dvs.: numele,
adresa, formă juridică, obiectul de activitate.

În al doilea rând, trebuie să vă asigurați că aveți
toate actele necesare în vederea autorizării firmei.

NEWNEW

B

USINES

SB

USINES

S

În momentul în care ați parcurs aceste trei etape, puteți spune că
ați înființat propria dvs. afacere. Totuși, acestea nu sunt singurele
lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere. În funcție de activitatea
desfășurată de firma dvs., puteți avea nevoie de alte acte și
documente, cum ar fi avizul de la Ministerul Sănătății sau
autorizația de funcționare a unei anumite categorii de activitate.
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Înființarea magazinului online

Cea mai utilizată formă de organizare 

Cea mai utilizată formă de organizare a unui
magazin online este Societatea cu Răspundere
Limitată (SRL).

CAEN 4791 include:

Comerțul cu amănuntul prin case de comenzi sau prin Internet, de
exemplu: cumpărătorul alege pe baza reclamelor, cataloagelor,
informațiilor furnizate pe un website, a machetelor sau a altor
mijloace de publicitate și face comandă prin poștă, prin telefon sau
pe Internet (de obicei prin mijloace speciale furnizate de un
website). Produsele achiziționate pot fi descărcate direct de pe
Internet, sau în cazul bunurilor materiale livrate clientului:

Comerțul cu amănuntul al oricărui tip de produs prin comandă
poștală;
Comerțul cu amănuntul al oricărui tip de produs prin Internet, pe
bază de comandă;
Vânzarea directă prin intermediul televiziunii, radio-ului sau
telefonului;
Licitații cu amănuntul pe Internet.

 

Codul CAEN pentru comerț online

Pentru a activa în domeniul comerțului electronic
trebuie să aveți în actul constitutiv codul
CAEN 4791 – comerț cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin Internet.
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Este obligatorie casa de marcat?

NU este obligatorie utilizarea casei de marcat,
dacă:

Produsele sunt livrate direct către client
Plata se face online cu cardul prin procesatori
de plăti
Plata se face prin transfer bancar sau ramburs
prin firmă de curierat

DA, este obligatorie utilizarea casei de marcat,
dacă:

Produsele sunt ridicate direct de către
client de la sediul firmei sau de la un
depozit/punct de lucru al societății

CAEN 4791 nu include:

Vânzarea cu amănuntul a autovehiculelor, pieselor și accesoriilor
pentru acestea, prin Internet;
Vânzarea cu amănuntul a motocicletelor, pieselor și accesoriilor
pentru acestea, prin Internet.

Codul CAEN 4791 poate fi atât cod CAEN principal, cât și secundar,
împreună cu alte coduri incluse în statut (actul constitutiv).
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Informații obligatoriu de afișat pe site

Datele de identificare ale proprietarului site-
ului: adresă, număr de telefon, adresă de
corespondență, adresă sediului social, CUI-ul,
Nr.Reg.Comerțului (J), capitalul social (SRL).Mai
multe detalii găsiți în Legea privind comerțul
electronic nr.365/2002;
Informații privind drepturile de proprietate
intelectuală (sigla, logo, alte elemente
distinctive);
Politica de prelucrare a datelor cu caracter
personal (GDPR);
Politica de cookie-uri plasate pe site, durata de
stocare a datelor colectate, alte detalii legate
de modul de utilizare a datelor stocate;
Termeni și condiții de utilizare a site-ului;
Link către ANPC (Autoritatea Naționala pentru
Protecția Consumatorului).Mai multe detalii
găsiți în Ordinul 72/2010 privind unele măsuri
de informare a consumatorilor;
Afișarea unor informații suplimentare în ce
privește autoritățile de reglementare speciale (
ex. licența de turism, autorizare Ministerul
Sănătății, autorizația de mediu, etc);
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Informații specifice magazinelor online

Informații specifice magazinelor online:
Detalierea produselor și serviciilor oferite;
Detalii legate de anumite produse speciale,
sau încadrate în categorie de risc (alcool,
tutun, arme și muniție, materiale periculoase,
etc);
Lista cu tarifele produselor și serviciile oferite,
cu mențiunea dacă prețul afișat include sau
nu TVA, plus alte taxe suplimentare;
Modalitatea de efectuare a plății;
Formular de sesizări și reclamații;
Informații privind dreptul de retragere
(produsele personalizate, produse digitale,
etc);
Formular de retur al produselor, inclusiv
excepții;
Detalii legate de certificatul de garanție de
conformitate și certificatul de garanție
tehnică/comercială;
Afișare pictogramă Platforma SOL cu link
către https://ec.europa.eu/consumers/odr 
Afișare pictogramă Soluționarea alternativă a
litigiilor, link către https://anpc.ro/ce-este-sal/ 
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Înființarea unui magazin online poate părea ușor de
realizat.Dacă respectați sfaturile noastre pe care le regăsiți în
prezentul ghid, veți porni la drum cu o serie de infomații utile,
care vă vor fi de ajutor pe parcursul întregii activități.

BMM Premium Tax – firmă
contabilitate Cluj are un portofoliu
complex în ce privește firmele care își
desfășoară activitatea online, fie prin
site-uri proprii, fie prin diverse
platforme specifice comerțului online.

Pentru servicii de înființare firmă online, servicii de
contabilitate, salarizare, consultanță, nu ezitați să ne
contactați!

www.contabilitatedigitala.ro
bmmpremiumtax@gmail.com

Concluzii

0743-407.407
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Prezentul ghid online în format PDF, este pus la dispoziția Dvs.
pentru a fi folosit numai în scop STRICT informativ.Informațiile
prezentate în acest ghid nu sunt informații juridice sau fiscale.

BMM Premium Tax iși declină orice responsabilitate față de
orice persoană cu privire la orice fapt rezultat ca urmare a
utilizării acestui ghid si a informațiilor incluse în acesta.
Recomandăm să solicitați o analiză a cazului
dumneavoastră și o opinie personalizată înainte de a
întreprinde acțiuni bazate pe informațiile cuprinse în
prezentul ghid.

Acest ghid este proprietatea BMM Premium Tax.Este pus la
dispoziția Dvs. în mod gratuit.
Vă rugăm să nu îl utilizați în scopul vânzarii/revânzârii sau în
scopul obținerii de venituri.

www.contabilitatedigitala.ro
bmmpremiumtax@gmail.com

Declinarea responsabilității

0743-407.407
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