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Termenul pentru anuntarea intentiei de restructurare financiara, extins pâna la 31
octombrie 2019
Guvernul a decis, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, prelungirea cu o luna, de la 30 septembrie
2019 la 31 octombrie 2019, a termenului de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a
obligatiilor bugetare, potrivit unui comunicat al ministerului.
MFP mentioneaza ca masura a fost luata pentru a acorda tuturor operatorilor economici timpul necesar adoptarii
acestei decizii de restructurare a datoriilor fiscale, întrucât luarea unei astfel de decizii presupune si o consultare
prealabila atât cu organele fiscale de administrare ale ANAF, cât si cu un expert independent pentru evaluarea
posibilitatii îndeplinirii conditiilor prevazute de lege în cazul fiecaruia.
De asemenea, MFP precizeaza ca o alta facilitate fiscala decisa în sedinta de guvern, a fost ca ANAF sa suspende
executarea silita de la data notificarii intentiei de restructurare, si nu de la data depunerii solicitarii de restructurare,
deoarece planul de restructurare cu datoriile incluse în certificatul de atestare fiscala trebuie întocmit imediat dupa
notificare.
Potrivit comunicatului au mai fost decise si alte modificari ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind
instituirea unor facilitati fiscale.
Astfel, în aplicarea cap.II din O.G. nr.6/2019, vor fi exceptate de la anulare accesoriilor aferente obligatiilor
bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene.
Totodata, s-a mai decis ca operatorii economici care au notificat ANAF despre intentia de restructurare a
obligatiilor bugetare sa fie acceptati în procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica pâna la data
comunicarii deciziei de aprobare sau respingere a restructurarii obligatiilor bugetare. Scopul acestei masuri este de
a permite debitorului sa poata participa la licitatii publice si sa poata întocmi un plan de restructurare viabil pentru
depasirea dificultatilor financiare.
Ordonanta 6/2019 se adreseaza companiilor cu datorii de peste un milion de lei catre stat. Facilitatile prevazute de
actul normativ vizeaza anularea tuturor accesoriilor (dobânzi si penalitati de întârziere la plata) datorate pentru
obligatiile bugetare principale la data de 31 decembrie 2018, anularea a pâna la 50% din obligatiile principale
datorate la aceeasi data, conditionata de achitarea a pâna la 15% din obligatiile principale ramase de achitat
anterior depunerii cererii de restructurare (pe anul 2019) si esalonarea obligatiilor principale ce urmeaza a se achita
dupa restructurare, pe parcursul a sapte ani, primul an putând fi un an de gratie.
Pentru a putea beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare compania nu trebuie sa se afle în insolventa, sa fie
dizolvata sau sa beneficieze de esalonarea datoriilor potrivit Codului de procedura fiscala. De asemenea, firma
trebuie sa achite obligatiile aferente anului 2019 pâna la data depunerii cererii de restructurare si sa prezinte în
termen de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonantei un Plan de restructurare si a un Test al creditorului
privat întocmite de catre un expert independent.
Statistica MFP arata ca, la finalul anului trecut, 31 de companii de stat aveau datorii de peste 748 milioane de lei si
accesorii (dobânzi penalizatoare) de 981,4 milioane de lei, 28 de companii cu capital privat si de stat aveau datorii
de 529 milioane de lei si accesorii de 388 de milioane de lei, 2.633 de firme cu capital privat aveau datorii de 12,9
miliarde de lei si accesorii de 8,6 miliarde de lei, iar 30 de institutii publice datorau statului 71,7 milioane de lei si
accesorii de 56 de milioane de lei.
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O situatie a contribuabililor cu datorii de sub un milion de lei indica faptul ca, la sfârsitul anului anterior, 22.988
de persoane fizice (inclusiv PFA, II, IF sau profesii liberale) însumau datorii de 698,9 milioane de lei si accesorii
de 800 milioane de lei. De asemenea, 285.322 de companii cu capital privat aveau datorii de 16,6 miliarde de lei si
9 miliarde de lei accesorii.
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