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Navodila za izpolnjevanje in nekatera pojasnila se nahajajo na zavihku Navodila tega dokumenta.

Ime in priimek ter funkcija podpisnika, ki je pooblaščen za zastopanje podjetja:

(16)

Podpis:

V/Na ,  dne

Izjava za ugotavljanje statusa "podjetje v težavah" 

Po stanju na dan

izjavljamo, da smo 

firmo/imenom

To so predvsem delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba oziroma druga vrsta pravne osebe s 
sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije iz Priloge I k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 182, 
29.6.2013, str. 19–76). 

smo po velikosti* mikro, malo ali srednje veliko podjetje** (MSP). 

smo družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe.*

To so predvsem družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba  oziroma druga vrsta pravne osebe s sedežem v katerikoli drugi 
državi članici Evropske unije iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 182, 29.6.2013, str. 19–76).

davčno številko

ter izjavljamo, da

smo družba s statusno obliko, kjer noben član ne nosi neomejene odgovornosti za dolg družbe.*

sedežem in državo sedeža

matično številko

Velikost podjetja se presoja v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 (UL L 187, 26.6.2014, str. 1). 

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v tej izjavi, vključno s finančnimi podatki v Tabeli 1, Tabeli 2 na drugem zavihku 
dokumenta ter drugih prilogah k tej izjavi, pravilni in resnični.

(Ur.l. RS, št. 13/14 – UPB z nadaljnjimi spremembami)

smo del skupine, ki deluje kot enotni gospodarski subjekt (single economic entity).*

Skladno s sodno prakso je enotni gospodarski subjekt 1  opredeljen kot skupina podjetij, ki ima enotni vir nadzora. Če je stranka del skupine, 
ki deluje kot enotni gospodarski subjekt, mora k izjavi priložiti organizacijsko strukturo tega enotnega gospodarskega subjekta, iz katere 
bodo razvidne povezave med člani skupine in njihovi kapitalski deleži. V kolikor odločevalske pravice odstopajo od pričakovanih pravic glede 
na kapitalske deleže (npr. možnost veta,...), navedite pri posameznem podjetju tudi ta podatek.

smo v postopku zaradi insolventnosti ali so izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po 
določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)*, oz. po 
določbah nacionalne zakonodaje tiste države članice EU, v kateri ima podjetje sedež;

smo prejemnik pomoči za reševanje in posojila še nismo vrnili ali še nismo prekinili jamstva oz. smo prejemnik pomoči za 
reševanje in smo še vedno predmet načrta prestrukturiranja.

Podjetje je opredeljeno v skladu s 1. členom Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

smo "podjetje v težavah", kakor je opredeljeno v Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014*. 

(UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

je vsaj eno podjetje iz skupine, opredeljene kot enotni gospodarski subjekt, prejemnik pomoči za reševanje in posojila še ni 
vrnilo ali prekinilo jamstva oz. je prejemnik pomoči za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja.2
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