EXCLUSIV: Oţelul a scăpat de datoriile la ANAF!!!
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După aproape 5 ani de suferinţe intense, clubul Oţelul Galaţi a primit astăzi o veste uriaşă.
Curtea de Apel București a decis în favoarea FC Oţelul Galaţi care cerea ştergerea unei datorii
de aproximativ 5 milioane de euro către ANAF! Prin acest verdict favorabil şansele de salvare
ale clubului de legendă gălăţean au crescut extraordinar de mult, deoarece potenţialii sponsori
sau investitori nu mai sunt puşi pe fugă de suma datoriilor clubului. Această acceptare a
contestaţiei Oţelului şi mai ales invalidarea datoriei imputate de către Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice va avea cel mai probabil efectul scontat şi în procesul de
insolvenţă, acolo unde acum se poate realiza un nou plan de reorganizare viabil, pentru
termenul din 13 ianuarie 2016!

Vă reamintim că în luna aprilie a anului curent, Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice a cerut nici mai mult nici mai puţin decât intrarea în procedura de faliment a clubului
nostru, deoarece ANAF considera că are de primit cam 5 milioane de euro pentru că Oţelul a
folosit convenţii civile şi nu contracte de muncă în trecut. Datoria acumulată data dinainte de era
TNG, mai exact din perioada 2005-2008, pe când Oţelul era condusă de Consiliul de
Administraţie prezidat de Ionel Borş, avându-l pe Marius Stan ca director general, dar Fiscul a
renunţat la pretenţii prin aplicarea amnistiei fiscale! Importanţa acestui proces era imensă,
deoarece DGRFP Bucureşti deţinea peste 93% din totalul creanţelor, adică din datoriile pe care
le are Oţelul. Acum echipa noastră a rămas doar cu o parte minusculă din această datorie şi are
şanse mari de salvare de la faliment.

Câştigarea procesului cu Fiscul este cheia portiţei de salvare, deoarece formaţia noastră a
rămas cu nici 10% din datoriile actuale! Trebuie precizat că majoritatea datoriilor rămase – în
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afara celor contestate de la Fisc – sunt către foştii jucători şi antrenori. Aceştia nu vor mai primi
absolut niciun ban în cazul nefericit în care clubul va fi declarat în faliment. De aceea,
conducerea executivă a Oţelului are un plan din care ambele tabere ar avea de câştigat şi
anume acela de a oferi acţiuni la club acestor creditori în schimbul banilor datoraţi.

Mihail Bojincă (administrator judiciar Oţelul Galaţi): “Procesul încă nu s-a încheiat, dar
ANAF-ul a anulat datoria de 22 de milioane de lei. Procesul se va finaliza în luna ianuarie,
deoarece instanța a stabilit că trebuie sa luăm la cunoștință decizia luată de ANAF, ceea ce
înseamnă că este doar o formalitate. Oricum, instanța nu mai are nimic de făcut, din moment ce
ANAF-ul a renunțat la datorie! Practic am scăpat de plata unei sume de 22 576 114 lei. Astfel,
această decizie ne ajută foarte mult în procesul privind insolvența ce va avea loc la începutul
anului!”
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