
 

 

INFORMARE 

Privind aplicarea OG nr. 6/2019 aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020. 

 

 

 Potrivit art. 1 din OG nr. 6/2019 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 114/2020 debitorii aflaţi în 

dificultate financiară îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 şi neachitate 

până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii. 

Restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, din care una dintre 

măsuri trebuie să fie obligatoriu înlesnire la plată (eșalonare). 

Se restructurează toate obligațiile bugetare, fie principale, fie accesorii, fie din amenzi sau alte sume de la 

alte organe fiscale. 

Esalonarea se va face pe o perioada de maxim 7 ani, intinderea perioadei rezultand din planul de 

restructurare. 

Pentru a depune cererea de restructurare, se vor intocmi un plan de restructurare si un test al creditorului 

privat prudent, ambele intocmite de experti in acest sens. 

Se restructureaza toate datoriile bugetare care au scadenta pana la maxim 31.07.2020, adica cele care s-au 

declarat pana la 25.07.2020, respectiv obligatiile aferente lunii iunie 2020. 

Restructurarea reglementata de OG 6/2019 prevede 4 scenarii posibile : 

1. varianta standard, in care se esaloneaza datoriile principale si se anuleaza accesoriile ; 

2. varianta redusa cu 30%, in care se anuleaza 30% din datoriile principale, se anuleaza accesoriile si se esaloneaza 

diferenta de obligatiile principale ; in acest caz, obligatoriu trebuiesc achitate pana la depunerea cererii de 

restructurare 5% din obligatiile ce se restructureaza (obligatiile principale). 

3. varianta redusa cu 40%, in care se anuleaza 40% din datoriile principale, se anuleaza accesoriile si se esaloneaza 

diferenta de obligatiile principale ; in acest caz, obligatoriu trebuiesc achitate pana la depunerea cererii de 

restructurare 10% din obligatiile ce se restructureaza (obligatiile principale). 

4. varianta redusa cu 50%, in care se anuleaza 50% din datoriile principale, se anuleaza accesoriile si se esaloneaza 

diferenta de obligatiile principale ; in acest caz, obligatoriu trebuiesc achitate pana la depunerea cererii de 

restructurare 15% din obligatiile ce se restructureaza (obligatiile principale). 

In primul an al restructurarii se vor achita obligatiile bugetare cu scadenta între data depunerii solicitării de 

restructurare şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată. 

In al doilea an al restructurarii se vor achita minim 10% din obligatiile bugetare ce fac obiectul 

restructurarii. 

Incepand cu al treilea an se platesc obligatiile bugetare care au ramas, proportional cu perioada de esalonare. 

Etapele procedurale : 

1. depunerea notificării privind intenția de a beneficia de restructurare ; termen legal maxim 30.09.2020 ; 

2. emiterea certificatului de atestare fiscală de către ANAF ; 

3. intocmirea Testului creditorului privat prudent și a Planului de restructurare ; 

4. plata obligațiilor bugetare cu scadență între 31.07.2020 și data depunerii cererii de restructurare ; 

5. depunerea cererii de restructurare împreună cu Testul creditorului privat prudent și Planul de restructurare ; 

termen legal maxim 31.12.2020 ; 

6. emiterea deciziei de eșalonare de către ANAF ; 

7. emiterea decizie de amânare la plată, în vederea anulării la finalul eșalonării, a tuturor accesoriilor aferente 

obligațiilor principale eșalonate ; 

8. emiterea decizie de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale propuse a fi anulate (cei 30%, 40% sau 

50%, după caz). 

Scenariul pe care dorim să-l aplicăm la VES, este varianta redusă cu 50%, în care se anulează 50% din 

datoriile principale, se anulează accesoriile și se eșalonează diferența de obligații principale; în acest caz, obligatoriu 

trebuiesc achitate până la depunerea cererii de restructurare 15% din obligațiile ce se restructurează. In cazul în care 

nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru a beneficia de anularea a 50% din obligațiile principale, societatea va 

căuta să beneficieze de cele mai bune condiții raportat la posibilitățile proprii. 
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Structura obligațiilor față de bugetul statului se prezintă după cum urmează : 

Simulare OG 6/2019  Simulare reeșalonare 

  RON 

accesorii 1.102.056 

principal 6.625.530 

total_in sold la 31.07.2020 7.727.586 

    

debite iulie 278.856 

debite august 521.128 

debite septembrie 463.734 

debite octombrie 440.547 

PLATI realizate la zi   

TOTAL _ANAF (Octombrie 2020) 9.431.851 

din care :   

esalonare principal 5.255.027 

eslonare accesorii 871.868 

total esalonare curenta 6.126.895 

sume ce pot fii reesalonate 2.400.675 

total esalonare NOUA 8.527.570 

Amanate 180 zile (nu pot fii 
esalonate) 0 

Rest de plata 904.281 

din care :   

debite curente 904.281 

amanate 180 zile   0 

Total de plata (Decembrie 2020) 904.281 

Rata anual esalonare ANAF 2.842.523 

 
 

In primul an al restructurarii se vor achita obligatiile bugetare cu scadenta între data depunerii solicitării de 

restructurare şi data comunicării deciziei de înlesnire la plată. 

In situatia in care aplicam pentru acest scenariu, 86% din datoriile totale vor fi restructurate. 

Desemenea, pana la data depunerii cererii de restructurare, se vor achita suma de 278.856 lei reprezentând 

debitele scadente in perioada 01.08.2020 – 30.09.2020, urmand ca debitele scadente dupa data de 01.10.2020, sa 

fie achitate la zi. 

In aceste conditii, mergand pe un plan de restructurare cu eșalonarea obligațiilor fiscale pe 5 ani, in anul 2, 

se vor achita 10% din obligatiile bugetare ce fac obiectul restructurarii, adica suma de 331.276 lei (însemnând o 

rata de aproximativ 27.606 lei/luna, fata de o rata actuala de esalonare de aprox. 150 mii lei/luna, respectiv față de 

o rata de 236 mii lei/luna în ipoteza unei reeșalonări); 

In anii 3, 4 si 5, vom achita diferenta rămasă după achitarea celor 10% în anul 2, din obligatiile principale 

restructurate. 

In acest caz, mergand pe acest scenariu, actiunile vor fi urmatoarele: 

• Plata initiala a 15% din debitele principale restructurate; 

• Esalonare pe 5 ani; 

• Emiterea decizie de amânare la plată, în vederea anulării la finalul eșalonării, a tuturor accesoriilor aferente 

obligațiilor principale eșalonate- adica suma de 1,1 milioane lei; 

• Emiterea decizie de amânare la plată a obligaţiilor bugetare principale propuse a fi anulate (50%), adica 3,3 

milioane lei); 

• Plata a 10% din debitele ramase restructurate in anul 2; 

• Anularea sumelor amanate la plata, la sfarsitul perioadei de 5 ani, adica suma de 4,4 milioane lei (obligații 

principale + obligații accesorii). 

 

  RON 

accesorii 1.102.056 

principal 6.625.530 

total_in sold la 31.07.2020 7.727.586 

    

debite iulie 278.856 

debite august 521.128 

debite septembrie 463.734 

debite octombrie 440.547 

PLATI realizate la zi   

TOTAL _ANAF (Octombrie 2020) 9.431.851 

din care :   

restructurare principal 3.312.765 

curente 1.704.265 

Total de plata 15 Decmbrie 2020 2.201.180 

    

    

    

Amanate in vederea anularii 4.414.821 

din care :   

sume restructurate 3.312.765 

accesorii 1.102.056 

Total de plata 5.017.030 

    

Rata anual esalonare ANAF 469.308 
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