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MODIFICĂRILE LA PROGRAMUL
IMM INVEST DE SPRIJINIRE A
MEDIULUI DE AFACERI AU FOST
PUBLICATE ÎN MONITORUL
OFICIAL

Vor putea accesa facilitățile o serie întreagă de
microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, din
aproape toate domeniile, Guvernul reducând acum
lista de coduri CAEN care nu sunt eligibile.

Astfel, NU sunt eligibile la program firmele din
sectoarele/domeniile:

activități de jocuri de noroc și pariuri,
producție sau comercializare de armament,
muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate
sub control național, plante, substanțe și
preparate stupefiante și psihotrope,
activități de investigare și protecție.

Durata maximă a finanţărilor este de 6 ani în cazul
creditelor pentru investiţii şi de 3 ani în cazul
creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.
Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru
pot fi prelungite cu maximum 3 ani.

În Monitorul Oficial nr. 283 / 4 aprilie 2020 a fost
publicată Ordonanța de Urgență nr. 42 privind
completarea OUG 110/2017 privind IMM Invest,
precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul
crizei economice generate de COVID-19.
 
 
IMM INVEST a fost modificat și completat
cu măsurile adoptate de Guvern în urmă cu 2
săptămâni pentru susținerea mediului de afaceri.
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THE AMENDMENTS TO THE IMM
INVEST BUSINESS SUPPORT
PROGRAMME HAVE BEEN
PUBLISHED IN THE OFFICIAL
JOURNAL

A whole series of micro-enterprises as well as SMEs
from almost all industries will be able to access the
benefits, , as the Government has now published
the list of CAEN codes that are not eligible.

Therefore, the companies that are NOT eligible for
the program are from the following sectors: 

gambling and betting activities, 
production or sales of weapons, ammunition,
explosives, tobacco, alcohol, substances under
national control, plants, narcotic and
psychotropic substances, 
investigation and security activities.

In the Official Journal no. 283 / 4 April 2020, the
Emergency Ordinance no. 42 regarding the
completion of the GEO no. 110/2017 on IMM Invest as
well as the the approval of the State aid scheme for
supporting the activity of the SME’s in the context of
the economic crisis generated by COVID-19 has been
published. 
 
IMM INVEST has been modified and supplemented
with the measures adopted by the Government 2
weeks ago in order to support the business
environment.
 
Beneficiaries
 

 

 
Duration
 
The maximum duration for the financing is 6 years in
the case of investment loans and 3 years in the case of
credits / credit lines for working capital. The credits /
credit lines for working capital can be extended for
up to 3 years.
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Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit
pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5
milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii,
valoarea maximă a finanţării este de 10 milioane
de lei.  De asemenea, creditele cumulate acordate
unei companii se vor încadra în limita totală a 10
milioane de lei.

Băncile vor analiza solicitările ținând cont de una
dintre cele două limitări introduse de lege pentru
respectarea condițiilor ajutorului de stat. 

Astfel, creditele se vor încadra în dublul masei
salariale anuale a beneficiarului, reprezentată
de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile
sociale și costul cu personalul care lucrează în
cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe
statul de plată al unor subcontractanți, pentru
2019 sau pentru ultimul an disponibil.

Un alt plafon care poate fi utilizat pentru
determinarea valorii creditului reprezintă 25%
din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019,
respectiv venitul brut sau norma de venit în
cazul persoanelor fizice care obțin venituri din
activități independente.

Dacă beneficiarii depun justificări din care să
rezulte nevoile lor de lichidități (acestea pot
include atât costuri cu capital de lucru, cât și
costurile cu investiții), cuantumul împrumutului
poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de
lichidități de la momentul acordării pentru
următoarele 18 luni.

În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019
sau după această dată, cuantumul maxim al
împrumutului nu poate depăși masa salarială
anuală estimată pentru primii doi ani de
activitate.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări va fi de
500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1
milion de lei pentru întreprinderile mici. Statul
garantează 90% din valoarea acestor credite.

Valoare și condiții
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

The maximum value of credits / credit lines for
financing the working capital is RON 5 mil. and,
for investment credits, the maximum value of
financing is RON 10 mil.  Also, the cumulative
loans granted to a company will fall within a total
limit of RON 10 mil.

The banks will analyze the requests taking into
account one of the two limitations introduced by
 law regarding the compliance with the conditions
of the state aid.

As such, the credits will not surpass double the
value of the total annual salaries of the
beneficiary, which includes wage expenses, as well
as the social contributions and the costs with
personnel working within the company, but which
are officially under payment of some
subcontractors, for 2019 or for the last year
available.

Another cap that can be used to determine the
value of the credit represents 25% of the
beneficiary's net turnover for 2019, respectively
the gross income or the income norm in the case
of individuals that obtain income from
independent activities.

If the beneficiaries submit justifications stating
their liquidity needs (these may include both
working capital and investment costs), the amount
of the loan may be increased in order to cover the
liquidity needs since the moment of granting for
the following 18 months.

In the case of companies established before or
after the 1st of January 2019, the maximum
amount of the loan may not exceed the estimated
annual salary for the first two years of activity.

The maximum value of each financing will be
RON 500,000 for micro-enterprises and RON 1
mil. for small businesses.  The state guarantees
90% of the value of these loans.

Value and conditions
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Firmele care aplică pentru obținerea granturilor
depun un document scris prin care se angajează să
nu disponibilizeze personalul existent de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență până la 31 decembrie 2020.

Ministerul Finanțelor Publice va acoperi prin
granturi 100% din dobânzile, comisioanele de
administrare și risc pentru liniile de credit/capital
de lucru, precum și pentru creditele de investiții.

Ajutorul nu poate depăși 120.000 de euro pentru
fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea
în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000
euro pentru fiecare întreprindere care își
desfășoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole.

Perioada de acoperire prin grant de la buget a
dobânzii și comisioanelor de administrare și risc
este de la momentul acordării creditelor/liniilor
de credit contractate după intrarea în vigoare a
ordonanţei de urgenţă şi - până a 31 decembrie
2020.

Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un
act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi
pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care
creşterea economică estimată de Comisia
Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această
perioadă se situează sub nivelul creşterii
economice din anul 2020. Subvenţionarea
dobânzii se realizează în condiţiile respectării
prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de
stat în vigoare.

Perioada de valabilitate a schemei, respectiv
perioada în care se selectează beneficiarii şi se
emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare
este cuprinsă între data intrării în vigoare a
prevederilor ordonanței de urgență aprobate de
Guvern și data de 31 decembrie 2020, iar 
perioada în care se poate efectua plata grantului
este cuprinsă între data intrării în vigoare a
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și
data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea
prelungirii.

 

 

 

 

 

 

The companies that apply for the grants must
submit a written document which promises not
to lay off the existing staff from the date of
entry into force of this emergency ordinance
until the 31st of December 2020.

The Ministry of Public Finance will cover
through grants 100% of interest, administration
fees and risk for credit lines / working capital, as
well as for investment credits.

The aid may not exceed EUR 120,000 for each
company engaged in the fishing and aquaculture
sector or EUR 100,000 for each company
engaged in the primary production of
agricultural goods.

The period for budget grant coverage of
interest, administration and risk fees is set from
the moment when the credits / credit lines are
granted after the entry into force of the
emergency ordinance and – up to the 31st of
December 2020.  

The interest grant is approved annually through
a normative act for 2020 and for the next 2
years only if the economic growth estimated by
the National Commission for Strategy and
Forecast for this period is below the economic
growth level of 2020.  The subsidy for interest is
performed in compliance with the provisions of
the legislation in the field of state aid in force.

The validity period of the scheme, namely the
period in which the beneficiaries are selected
and letters of guarantee / financing agreements
are issued is set between the date of entry into
force of the provisions of the emergency
ordinance approved by the Government and the
31st of December 2020, and the period in which
the payment of the grant can be performed is
set between the date of entry into force of the
provisions of this emergency ordinance and the
31st of March 2021, with the possibility of
extension.
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CUM VĂ POATE AJUTA CABOT
TRANSFER PRICING?

Evaluarea impactului măsurilor financiar-fiscale de
sprijin în afacerea dvs și cum puteți beneficia de
acestea.

Pregătirea / actualizarea dosarelor de prețuri de
transfer, având în vedere că verificarea acestora
poate fi realizată de inspectorii fiscali de la distanță.

Acordarea de consultanță privind restructurarea
afacerilor și schimbarea politicilor de prețuri de
transfer în contextul actual.

Suntem disponibili pentru a vă oferi asistență fiscală
profesională în dezvoltarea de soluții individuale
pentru a depăși această perioadă dificilă din punct de
vedere social, economic și al fluxurilor de trezorerie:
 

 

 

 
 

HOW CAN CABOT TRANSFER
PRICING SUPPORT YOU?

Assessing the impact of the financial and fiscal
support measures on your business and how
you can benefit from them.

Preparing /updating your transfer pricing files,
taking into account that their audit can be done
remotely by the tax inspectors.

Providing consultancy on business restructuring
and change of transfer pricing policies in the
current context.

We are available to provide expert tax assistance
with developing individual solutions to overcome
this socially, economically and financialy difficult
period:
 

 

 

 

    

 

Alina Andrei
Tax & Transfer Pricing Partner
E: aandrei@cabot-tp.ro
T: +40 727 713 486

Contact:
 

 

 

47 Aviatorilor Boulevard
Bucharest, 011853

Cabot Transfer Pricing
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