
Poziţia CECOP la intenţia de 
actualizare a normelor UE privind 

întârzierea plăților  
În timp ce Directiva privind întârzierea plăților a fost adoptată în 2011, cu scopul de a 
combate întârzierea plăților, în practică persistă probleme: conform datelor Comisiei 
Europene, mai mult de 60% dintre întreprinderile din UE nu sunt plătite la timp, ceea ce 
afectează în special IMM-urile și plățile întârziate provoacă 1 din 4 falimente. 

CECOP a sprijinit adoptarea Directivei din 2011. Deoarece problema cu întârzierea plăților 
persistă, susține acum revizuirea directivei. Revizuirea este cu atât mai importantă în 
contextul actual, cu cât afacerile se confruntă deja cu probleme crescute cu lichiditatea și 
alte dificultăți economice generate de războiul din Ucraina. 

Cooperativele de lucrători și sociale din rețeaua CECOP sunt în mare parte IMM-uri și 
suferă de întârzierea plăților din partea autorităților publice (business-to-government, B2G) 
și a altor afaceri, în special companii mari (business-to-business, B2B). Companiile mari în 
special utilizează dezechilibrul de putere în relațiile cu IMM-urile împingând IMM-urile să 
accepte întârzierea plăților, ceea ce pentru companiile mari este o modalitate suplimentară 
de finanțare a operațiunilor lor. Problemele de lichiditate cauzate de primirea plăților cu 
întârziere determină uneori și IMM-urile să fie ele însele plătitoare cu întârziere. Gravitatea 
situației variază în UE, dar este nevoie de un răspuns puternic la nivel european. 

Comisia Europeană a propus o serie de opțiuni pentru a aborda numărul mare de plăți 
întârziate: 

• Abordarea proactivă a plăților întârziate, prin clarificarea/înăsprirea regulilor și 
introducerea unor măsuri de descurajare mai puternice; 

• Crearea de condiții mai bune pentru plăți prompte, cum ar fi instrumente moderne 
de plată și mediu de afaceri favorabil IMM-urilor; 

• Consolidarea executării silite în caz de întârziere a plăților. 

În general, CECOP sprijină sugestiile făcute de Comisie, subliniind în special următoarele 
puncte: 

• Toate măsurile de politică sugerate de Comisie pentru a preveni întârzierea plăților 
trebuie să se aplice nu numai întreprinderilor private, ci și entităților de drept public. 

• Autoritățile publice și contractanții primari în cadrul contractelor de achiziții publice 
trebuie să fie considerați responsabili pentru plățile la timp în decursul lanțului, către 
subcontractanții lor. Aceasta este una dintre măsurile cheie pentru prevenirea întârzierii 
plăților. Au fost adoptate legi cu acest obiectiv în Spania și Italia. În Italia, în special, 
subcontractantul poate obține plată directă pentru serviciile sale de la autoritatea 
publică contractantă, în cazul în care contractantul principal a rămas în neregulă sau în 
cazul în care natura contractului o permite. 

• Practicile și clauzele neloiale trebuie să fie clar definite. 



• Este importantă introducerea unei limite stricte a termenelor maxime de plată atât iîn 
tranzacțiile B2B, cât și B2G. 

• Retragerea automată a facturilor neplătite va facilita rambursarea TVA către vânzător. 
În prezent, se poate întâmpla ca o firmă să plătească TVA pentru o factură care nu a 
fost încă plătită de cumpărător. 

• Este utilă promovarea instrumentelor digitale moderne de plată care să contribuie la 
asigurarea plății în timp util și la monitorizarea întregului ciclu de plată, inclusiv la nivel 
agregat. 

• Trebuie facilitate disponibilitatea și accesul la formare în managementul creditelor și 
alfabetizarea financiară (și digitală) pentru IMM-uri, stabilirea unor criterii minime 
comune pentru schemele de plată promptă și recompensarea plății prompte în 
procedurile de achiziții publice. 

• Aplicarea este importantă, în special, pentru plătitorii rău intenționați. Trebuie susținută 
introducerea de sancțiuni administrative. 

• În Italia, o nouă lege prevede răspunderea directă a directorilor în toate cazurile de 
gestionare necorespunzătoare a plăților către creditori de către o companie privată, dar 
nu este cazul directorilor entităților de drept public. 

• Este binevenită utilizarea mai răspândită a medierii și a mecanismelor de gestionare 
extrajudiciară a litigiilor. În prezent, aceste instrumente nu sunt întotdeauna eficiente 
sau de încredere și, uneori, pot fi utilizate cu răutate pentru a întârzia procesul de 
soluționare a litigiilor. Comportamentul rău intenționat și obstructiv al debitorilor trebuie 
sancționat. 

• Pe lângă măsurile enumerate de Comisie, problema întârzierii plăților necesită un acces 
îmbunătățit la finanțare, inclusiv la creditarea pe termen lung. Cauza întârzierii plăților 
este adesea lipsa de lichiditate. Accesul îmbunătățit la finanțare ar favoriza IMM-urile 
care au mai multe dificultăți în accesarea liniilor de credit decât companiile mari. 
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