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 Începând cu 1 ianuarie 2013, toţi debitorii plătind o factură 

după data scadentă vor trebui să plătească creditorului lor o indem-

nizaţie forfetară cu titlu de costuri de recuperare de creanţe, şi 

aceasta fără vreo notificare prealabilă sau somaţie.  

 N O T E   26 / 21. 02. 2013 

Context legislativ 

Directiva 2011/7/UE privind lupta împotriva întârzierii la 

plată în cadrul tranzacţiilor comerciale a revizuit Directiva 

2000/135/CE din 29 iunie 2000, fixând termenele de plată 

maxime care vor putea fi utilizate pentru toate operaţiunile 

comerciale între societăţi, fixând penalităţile de întârziere, 

dar în acelaşi timp instituind o indemnizaţie automată şi for-

fetară pentru costuri de recuperare de creanţe.  

 

Directiva 2011/7 din 16 februarie 2011 a fost transpusă în 

dreptul francez prin legea nr. 2012-387 zisă legea Warsmann 

din 22 martie 2012 referitoare la simplificarea dreptului şi la 

facilitarea procedurilor administrative.  

 

Prin decretul din 02 octombrie 2012, de punere în aplicare a 

legii nr. 2012-387 zisă legea Warsmann, valoarea indemniza-

ţiei forfetare pentru costuri de recuperare de creanţe a fost 

fixată la 40€. 

Condiţii 

Din oficiu : această indemnizaţie forfetară se datorează din 

ziua următoare datei scadente, fără nicio somaţie sau notifica-

re prealabilă.  

 

Prevăzută în condiţiile generale de vânzare: cu singura 

condiţie ca această indemnizaţie forfetară compensatoare a 

costurilor de recuperare de creanţe să fie prevăzută în condiţii-

le generale de vînzare (pentru a garanta obligaţia de informare 

a părţilor). Noul articol L. 441-6 din Codul comercial francez 

fixează lista menţiunilor care trebuie să figureze în mod obli-

gatoriu pe factură.  

 

Tranzacţii între profesionişti : Doar profesioniştii sunt vizaţi 

de această indemnizaţie, cu excepţia consumatorilor (persoane 

fizice). În schimb, creditorul nu poate invoca beneficiul aces-

tor indemnizaţii atunci când deschiderea unei proceduri colec-

tive interzice plata către creditor la scadenţă a creanţei care-i 

este datorată. 
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Cumul cu alte indemnizaţii 

Penalităţi de întârziere : indemnizaţia forfetară se cumulează cu penalităţile de întârziere, dar va-

loarea acestei indemnizaţii nu este inclusă în baza de calcul a acestor penalităţi. 

 

Cheltuieli reale superioare a 40 € : Această indemnizaţie forfetară nu exclude posibilitatea pentru 

creditor de a solicita judecătorului o indemnizaţie complementară, pe bază de justificative, atunci 

când cheltuielile expuse sunt superioare valorii indemnizaţiei forfetare (pentru remunerarea unui 

avocat sau a unei societăţi de recuperare de creanţe). 

 

TVA : Indemnizaţia forfetară de 40 € plătită cu întîrziere de către debitor are ca scop repararea pre-

judiciului suportat de creditor din cauza întârzierii, constituind încălcarea obligaţiilor sale contrac-

tuale de către debitor. Aceasta, prin urmare, nu se supune TVA-ului.   

Această indemniza-

ţie este datorată 

pentru fiecare fac-

tură plătită cu 

întârziere, indepen-

dent deci de valoa-

rea facturii şi de 

numărul facturilor 

emise în cadrul 

unei relaţii contrac-

tuale. 


