določbo, da kredit ne bo namenjen za financiranje povezanih družb in družb s sedežem v tujini.

1

Banke morajo SID banki z uporabo ponujene spletne storitve sporočiti podatke, ki omogočajo
spremljanje porabljene kvote po kreditojemalcu.

Banka:

Kreditojemalec priloži informacijo banke, pri kateri ima odložene obveznosti ali sklenjeno kreditno
pogodbo po ZDLGPE, o že koriščeni kvoti pri tej banki.

1. Izjava kreditojemalca z navedbo zneskov glavnic kreditov po ZDLGPE in odlogi plačil obveznosti,
sklenjenih z novo kreditno pogodbo skladno s pogoji ZIUOPOK v povezavi s 65. členom ZIUZEOP
pri drugi banki. Nove kreditne pogodbe skladno z ZIUOPOK morajo biti sklenjene po 29. 3. 2020.

Kreditojemalec:

2. Banka opredeli namen porabe kredita v kreditni pogodbi. Dodatno v kreditno pogodbo vključi

90 / 24. 6. 2020

5(3): Če je kreditojemalcu odobren odlog plačila
obveznosti za na novo sklenjene kreditne pogodbe v
skladu z zakonom, ki ureja interventni ukrep odloga
plačila obveznosti kreditojemalcev, se v najvišji
dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega
kreditojemalca iz prejšnjega odstavka všteva znesek
njegovih odloženih obveznosti.

5 (2): Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita
posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega
skladno s tem zakonom odgovarja Republika
Slovenija, znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu
2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela
za leto 2019.

d) kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali
družb s sedežem v tujini

Banka:

1. Izjava kreditojemalca, v kateri opredeli namen kredita, in jo priloži ob vlogi za kredit

Kreditojemalec:

Št.

5. člen (1) c): Kredit je namenjen izključno financiranju
osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer
financiranju novih ali dokončanju že začetih naložb,
financiranju obratnega kapitala ali financiranju
poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile
sklenjene v obdobju po 12. marcu 2020 do uveljavitve
tega zakona in izpolnjujejo pogoje po tem zakonu

Dokazilo
(Opomba: Vse izjave in dokazila kreditojemalcev so podpisali zakoniti zastopniki kreditojemalca ali pooblaščene
osebe, izjave in dokazila bank pa so podpisane skladno z internimi pravili oziroma pooblastili v posamezni banki.)
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Člen zakona

ZDLGPE (Uradni list RS, št. 61/20)

PRILOGA 1
Stran

Uradni list Republike Slovenije

5. člen (4) a): določa, da kreditojemalec 31. decembra
2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so
opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

2
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PRILOGA B

3. Izjava o ugotavljanju statusa podjetja v težavah, ki jo izpolni kreditojemalec.

Št.

Kreditojemalec:

Za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (vključno s s. p.), banki ni treba izračunati kazalnikov za
ugotavljanje, ali je podjetje v težavah, po točki (a) in (b) 18. točke 2. člena Uredbe 651/2014/EU. Če
ima fizična oseba, ki opravlja dejavnost, negativen kapital, je skladno s prvo točko tretjega odstavka
14. člena ZFPPIPP izpolnjena domneva o dolgoročni plačilni nesposobnosti.

PRILOGA A

2. Dokazilo (ustrezni izračuni kazalnikov), iz katerih izhaja, da je za kreditojemalca in njegovo
skupino, če je njen del, banka izračunala kazalnike skladno z njihovo opredelitvijo v dokumentu
Predlog izračuna kazalnikov za ugotavljanje statusa PVT.

ugotovila, da pogoji za status podjetja v težavah, ki so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe
651/2014/EU, niso izpolnjeni ne na ravni kreditojemalca ne na ravni skupine, če je
kreditojemalec del skupine.

1. Izjava banke, da je na podlagi prejete dokumentacije, ki obsega:
- računovodske izkaze kreditojemalca na dan 31. 12. 2019 (če je kreditojemalec del skupine, ki
deluje kot »enoten gospodarski subjekt«, tudi računovodske podatke za tako oblikovano
skupino na dan 31. 12. 2019),
- Izjavo o ugotavljanju statusa podjetja v težavah (PVT), ki jo izpolni kreditojemalec, in
- druge javno dostopne vire,

Banka:

PRILOGA 1

Uradni list Republike Slovenije
Stran

3413

3
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6. Računovodski izkazi skupine na dan 31. 12. 2019, če je kreditojemalec del skupine. Skupina je
opredeljena kot »enoten gospodarski subjekt«. Če za tako opredeljeno skupino obstajajo
konsolidirani izkazi, kreditojemalec predloži te, sicer konsolidirane za del skupine, za vsa
preostala podjetja, ki niso vključena v konsolidirane računovodske izkaze, pa predloži
posamične računovodske izkaze. Če konsolidirani računovodski izkazi sploh niso na voljo, pa
banki predloži posamične računovodske izkaze za vsa podjetja iz skupine. Če kreditojemalec
banki ni predložil konsolidiranih računovodskih izkazov za celotno skupino, banka pa na
podlagi posamičnih izkazov za podjetja iz skupine zazna sum, da bi lahko skupina izpolnjevala

5. Računovodski izkazi kreditojemalca na dan 31. 12. 2019.

Na spodnji povezavi je s primeri razloženo, kako se določa status MSP
https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1

Izračun kazalnikov za ugotavljanje, ali je podjetje v težavah, po točki (e) 18. točke 2. člena Uredbe
651/2014/EU ni potreben, če se kreditojemalec uvršča v skupino »MSP«, kar dokaže s predloženo
»Izjavo in posredovanjem podatkov v zvezi z uveljavljanjem statusa MSP«.

Pri ugotavljanju, ali je družba MSP ali veliko podjetje, je skladno s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št.
651/2014 treba upoštevati tako povezana kot partnerska podjetja.

content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651.

Št.

Povezava na Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-
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PRILOGA C

4. Izjava in posredovanje podatkov v zvezi z uveljavljanjem statusa MSP

PRILOGA 1
Stran

Uradni list Republike Slovenije

5. člen (4) c): določa pogoj, da se kreditojemalec na
dan 12. marca 2020 ne šteje za neplačnika skladno z
določbami Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja
ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št.
176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. novembra 2019
o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o
spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št.
575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št.
806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU), pri čemer
kreditojemalec na dan 12. 3. 2020 nima pomembnih

5. člen (4) b): določa pogoj, da se po 31. decembru
2019 kreditojemalec z likvidnostnimi težavami sooča
zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami
COVID-19 na območju RS
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Stran

4

2. Izpis zapadlih neplačanih terjatev banke, ki odobrava kredit, in njene bančne skupine do
kreditojemalca na dan 12. 3. 2020.

Št.

[*Dodatno pojasnilo: Banke za namen člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 pri ocenjevanju pomembne zamude
upoštevajo prag pomembnih zamud skladno s prvim, drugim in tretjim odstavkom 6. člena Sklepa o izvajanju opcij in
diskrecijskih pravic iz prava Unije.]

1. Izjava banke, da kreditojemalec pri banki, ki odobrava kredit, in v njeni bančni skupini nima:
- statusa neplačnika na dan 12. 3. 2020 in
- pomembnih zamud* s plačili na stanje na dan 12. 3. 2020.

Banka:

[Dodatno pojasnilo: Kot utemeljeni poslovni razlogi se upoštevajo poslovni razlogi, povezani s posledicami covid-19, ki
kreditojemalcu nastanejo na območju Republike Slovenije.]

PRILOGA D

1. Izjava kreditojemalca, da se zaradi covid-19 sooča z likvidnostnimi težavami, z opisom svojega
poslovnega položaja zaradi posledic covid-19 na območju RS.
2. Stanje likvidnostnih sredstev za obdobje enega meseca pred oddajo vloge za kredit s projekcijo
za 6 mesecev v prihodnosti (upoštevaje stanja na transakcijskem računu kreditojemalca in
nečrpani del revolving bančnih posojil).

Kreditojemalec:

kakšnega izmed kriterijev za dodelitev statusa podjetje v težavah, mora kreditojemalec na
zahtevo banke pripraviti konsolidirane računovodske izkaze skupine, ki bodo vključevali
podatke vseh podjetij, ki so vključena v skupino.

PRILOGA 1

Uradni list Republike Slovenije

3415

zamud pri poravnavanju obveznosti do banke, kot so
opredeljene v smernicah Evropskega bančnega organa
5. člen (4) d): določa pogoj, da gre za kreditojemalca,
ki ne posluje in ni registriran v državi s seznama
Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene
sodelovati v davčne namene, in nima lastnika iz takšne
države

5

Banka:
3. Izpis lastnikov kreditojemalca iz javnih evidenc, iz katerih je razviden sedež oziroma naslov
lastnikov (in odraža stanje na datum vloge za kredit).

Za sklop »C – nima lastnika«

90 / 24. 6. 2020

Kreditojemalec:
2. Izpis za kreditojemalca iz registra poslovnih subjektov AJPES, iz katerega sta razvidna kraj in
država, kjer je registriran (in odraža stanje na datum vloge za kredit).

Za sklop »B – ni registriran«

1. Izjava kreditojemalca, da v državah s seznama nima odprtega bančnega računa in da v obdobju
od 1. 1. 2020 do datuma oddaje vloge za kredit ne posluje v državi s seznama Evropske unije z
jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (v nadaljevanju: seznam EU).

Kreditojemalec:

Za sklop »A – ne posluje«:

A. »ne posluje«
B. »ni registriran«
C. »nima lastnika«

Št.

Dokazila in izjave so razdeljeni v 3 sklope:
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https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

Za vsa dokazila se upošteva seznam držav na spletni strani na spodnji povezavi (opozorilo: seznam držav
ni statičen):

PRILOGA 1
Stran

Uradni list Republike Slovenije

5. člen (4) e): določa pogoj, da ima kreditojemalec na
dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz
naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev,
ali da je na dan vložitve vloge za kredit v situaciji, ko
mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo
obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo
le-teh,
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Stran

6

Št.

Na datum vloge za kredit mora potrdilo FURS izkazovati, da so zapadle obveznosti iz naslova obveznih
prispevkov, davkov in drugih dajatev poravnane. V nasprotnem primeru se pogoj šteje za
izpolnjenega, če kreditojemalec predloži kopijo odločbe FURS o odlogu plačila davkov. Če nima
izpolnjenega pogoja niti pod točko 1 niti pod 2, se šteje, da v primeru, da so bile obveznosti do FURS

2. Če potrdilo FURS izkazuje, da zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih dajatev na dan vložitve vloge za kredit niso poravnane, mora kreditojemalec predložiti še
kopijo odločbe FURS o odlogu plačila ali o odobrenem obročnem plačevanju obveznosti iz
naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev na dan vložitve vloge.

1. Potrdilo FURS o poravnanih zapadlih obveznostih iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih dajatev na dan vložitve vloge za kredit.

Kreditojemalec:

5. Pristojna organizacijska enota v banki v izjavi potrdi, da je opravila pregled dokazil
kreditojemalca, preverila države in jih primerjala s seznamom držav Evropske unije z
jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, ter da iz pregleda ugotavlja, da
med njimi ni države, ki bi bila na omenjenem seznamu držav.

Banka za vse sklope A, B, C:

Banka preveri dejanskega lastnika, kot velja za ugotavljanje lastništva po ZPPDFT-1.

4. Obrazec kreditojemalca, v katerem navede svoje lastnike, in izjava, da med njimi nima lastnika iz
države s seznama Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne
namene.

Kreditojemalec (če ni na voljo podatkov o lastniku kreditojemalca iz javnih evidenc):

Banka preveri dejanskega lastnika po pravilih, kot veljajo za ugotavljanje lastništva po ZPPDFT-1.

PRILOGA 1

Uradni list Republike Slovenije

3417

- velika podjetja;
- mikro, majhna ali srednja podjetja.

6. člen (2): ugotavljanje velikosti podjetja skladno z
Uredbo 651/2014/EU:

7

4. Ugotovitev o razvrstitvi podjetja v eno od skupin glede na velikost (velika podjetja, MSP) na
podlagi preverjanja računovodskih izkazov (zgoraj) na stanje 31. 12. 2019 skladno s pravili iz
Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014.
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Banka:

PRILOGA C

3. Izjava in posredovanje podatkov v zvezi z uveljavljanjem statusa MSP.

2. Računovodski podatki skupine na dan 31. 12. 2019, če je kreditojemalec del skupine v skladu s
Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014.

1. Računovodski izkazi kreditojemalca na dan 31. 12. 2019.

Kreditojemalec:

2. Potrdilo o prijavi obveznosti, sprejetih v večstranski pobot, izdano s strani AJPES. Potrdilo lahko
kreditojemalec predloži za zadnji mesec pred oddajo vloge za kredit ali v enem mesecu po oddaji
vloge za kredit.

Št.

1. Izjava, da v 30 dneh pred dnevom oddaje vloge za kredit ni vključen v obvezen večstranski
pobot, ker nima zapadlih obveznosti, ki jih je po zakonu dolžan prijaviti.

Kreditojemalec:

3418 /

5. člen (4) f): določa pogoj, da je kreditojemalec
vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po
zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne
nediscipline

poravnane pozneje – po dnevu vložitve vloge, pogoj ni izpolnjen.

PRILOGA 1
Stran

Uradni list Republike Slovenije

2. člen (3)

Člen uredbe ZDLGPE

90 / 24. 6. 2020 /
Stran

8

2. Izjava in dokazilo banke, da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je
zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.

ali

Št.

Če banka uveljavlja okoliščino iz točke (a) prvega odstavka 178. člena, mora biti ta ustrezno utemeljena (npr. nastop
dogodka insolvence, realizacija katastrofnega rizika ipd.)

1. Izjava in dokazilo banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe
(EU) št. 575/2013.

Banka:

Dokazilo

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Pri ugotavljanju, ali je družba MSP ali veliko podjetje, je skladno s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št.
651/2014 treba upoštevati tako povezana kot partnerska podjetja.

content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651.

Povezava na Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-

Na spodnji povezavi je s primeri razloženo, kako se določa status MSP
https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1

PRILOGA 1

Uradni list Republike Slovenije

3419

9
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Zelo dobra (AAA-A)
60
Dobra (BBB)
75
Zadovoljiva (BB)
100
Šibka (B)
220
Slaba/Finančne težave (CCC+ in CCC) 400

Ocena kreditne sposobnosti

Šteje se, da je banka prenesla finančno prednost, če obrestna mera kredita ne presega obrestnih mer,
navedenih v bazičnih točkah v spodnji tabeli, ki se povečajo ali znižajo glede na vsakokratno višino
referenčne obrestne mere (3- ali 6-mesečni EURIBOR).

V skladu z odločbo Evropske komisije SA.57143 z dne 30. 4. 2020 morajo banke finančno prednost, ki
izhaja iz poroštva, prenesti na kreditojemalce tako, da se obrestna mera kredita s poroštvom v
primerjavi s hipotetično obrestno mero tega kredita brez vseh kreditnih zavarovanj zniža.

1. Banka mora dokazati razliko med ceno kredita s poroštvom in brez poroštva.

Banka:

Št.

Če je banka uspešno izterjala del sredstev že pred unovčitvijo poroštva RS, se je obveznost
kreditojemalca po kreditni pogodbi zmanjšala in se poroštvo nanaša le še na del preostalega kredita.

1. Izjava banke, da bo od izplačila poroštva dalje z RS sorazmerno (glede na znesek izplačanega
poroštva) delila vsak prejeti znesek iz naslova vračila tega kredita (vključno s prilivi iz
unovčevanja zavarovanj).

Banka:
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5. člen (1) f): dokazila, skladno z odločbo Evropske
komisije z dne 30. 4. 2020 (SA.57143), da je banka
prenesla finančno prednost, ki izhaja iz poroštva, na
kreditojemalca z znižanjem obrestne mere kredita s
poroštvom v primerjavi s hipotetično obrestno mero
tega kredita brez vseh kreditnih zavarovanj in da
banka ni zaračunala višjih nadomestil (na primer za
odobritev in vodenje kredita), kot so veljala po tarifi
banke pred 12. marcem 2020

5. člen (1) d): izjave in dokazila banke, da z izplačilom
poroštva banka in Republika Slovenija utrpita
sorazmerne izgube pod enakimi pogoji

PRILOGA 1
Stran

Uradni list Republike Slovenije

7. člen (1): za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz
drugega in tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE
kreditojemalec predloži banki letno poročilo za
kreditojemalca za poslovno leto 2019 oziroma
računovodske izkaze in druga relevantna dokazila ter
listine, iz katerih izhajajo verodostojni podatki o
doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in o
stroških dela kreditojemalca za poslovno leto 2019
(obračunanih in izplačanih bruto plačah).
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Stran
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Št.

NE sme se upoštevati AOP 143 [drugi stroški dela: regres, jubilejne nagrade, odpravnine, prehrana,
prevoz].

Vir: Izkaz poslovnega izida:
Letni znesek bruto plač kreditojemalca je izračun vsote
AOP 140 [bruto plače in nadomestila plač brez prevoza in prehrane] +
AOP 141 [prispevki za dodatno pokojninsko zavarovanje]+
AOP 142 [prispevke od plač in nadomestil]

Prihodki od prodaje = AOP 110 v izkazu poslovnega izida

Po izplačilu poroštva RS bo agent preveril višino nadomestil banke v tarifi banke, veljavni v obdobju
odobritve kredita, primerjaje s tarifo, veljavno na dan 12. 3. 2020, in primerjaje z navedbo višine
nadomestil v kreditni pogodbi s poroštvom RS.

3. Priloga k izjavi je tarifa banke, veljavna na dan 12. 3. 2020, in tarifa banke, veljavna na dan
odobritve kredita s poroštvom RS.

2. Izjava banke, da za kredit ni zaračunala višjih nadomestil (na primer za odobritev in vodenje
kredita), kot so veljala po tarifi banke pred 12. 3. 2020.

Bonitetne ocene iz tabele pomenijo ocene bonitetne agencije S&P. Banka svoje lastne bonitetne
ocene pretvori v bonitetne ocene S&P, upoštevajoč razpon verjetnosti neplačila, ki pretežno najbolj
ustreza določeni bonitetni oceni.

PRILOGA 1

Uradni list Republike Slovenije
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7. člen (1):
Kreditojemalec predloži banki tudi izjavo, v kateri
navede:
a) ali ima sklenjene odloge plačil obveznosti po
ZIUOPOK v zvezi s poroštvom RS po 65. členu ZIUZEOP
tudi pri drugih bankah,
b) ali je za odlog plačila obveznosti po ZIUOPOK
zaprosil tudi druge banke,
c) ali ima sklenjene kreditne pogodbe po ZDLGPE tudi
pri drugih bankah,
d) ali je za kredit po ZDLGPE zaprosil tudi druge banke,
e) da bo banko nemudoma obveščal o vloženih
zahtevkih za kredit po ZDLGPE pri drugih bankah.

90 / 24. 6. 2020

11

Št.

Za kreditojemalca vsaka banka pripravi informacijo o višini odloga, če se ta dogovori z novo kreditno
pogodbo skladno z ZIUOPOK. Podatke bo kreditojemalec moral navesti v izjavi k vlogi za kredit pri
drugi banki.

3422 /

1. Izjava kreditojemalca z navedbo zneskov glavnic kreditov po ZDLGPE s statusom vlog – ali je
vloga v obravnavi ali že odobrena – in zneskov odlogov plačil obveznosti, sklenjenih z novo
kreditno pogodbo skladno s pogoji ZIUOPOK v povezavi s 65. členom ZIUZEOP, ter pri kateri
banki. Nove kreditne pogodbe skladno z ZIUOPOK morajo biti sklenjene po 29. 3. 2020.

Kreditojemalec:

PRILOGA 1
Stran
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PRILOGA A
Iz 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 (v nadaljevanju: Gber)
izhaja, da je »podjetje v težavah« tisto podjetje, za katerega velja vsaj ena izmed naslednjih
okoliščin:
(a) V družbi z omejeno odgovornostjo je zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica
vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo
od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo za del lastnih sredstev
družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega
osnovnega kapitala.
To ne velja za MSP, ki obstaja manj kot tri leta ali, za namene upravičenosti do pomoči
za financiranje tveganja, MSP v sedmih letih po njegovi prvi komercialni prodaji in ki
je upravičen do naložb v financiranje tveganja po skrbnem pregledu izbranega
finančnega posrednika.
»Osnovni kapital« vključuje po potrebi vse vplačane presežke kapitala.
Predlog formule:
Čisti dobiček poslovnega leta – Čista izguba poslovnega leta + Preneseni čisti
dobiček – Prenesena čista izguba + Kapitalske rezerve + Rezerve iz dobička +
Revalorizacijske rezerve + Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Osnovni kapital

oz. z AOP
AOP070 – AOP071 + AOP068 – AOP069 + AOP060 + AOP061 + AOP067 + AOP301
AOP058

V skladu z dogovorom je za poenostavitev izračuna iz imenovalca kazalnika izpuščen »vplačan
presežek kapitala«, ki ni samostojna postavka v kapitalu, temveč le del postavke »kapitalske
rezerve (AOP060)«.
(b) V družbi, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe, je zaradi
nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala, kot prikazujejo
računovodski izkazi družbe.
To ne velja za MSP, ki obstaja manj kot tri leta, ali, za namene upravičenosti do
pomoči za financiranje tveganja, MSP v sedmih letih po njegovi prvi komercialni
prodaji in ki je upravičeno do naložb v financiranje tveganja po skrbnem pregledu
izbranega finančnega posrednika.
Predlog formule:
Prenesena čista izguba + Čista izguba poslovnega leta
Kapital

1

Stran
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oz. z AOP
AOP069 + AOP071
AOP056

Za s. p. se kazalnik ne računa, ker ni kapitalska družba.

(c) Podjetje je v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno
zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti
na zahtevo njegovih upnikov.
Insolventnost se v skladu z nacionalno (slovensko) zakonodajo presoja na podlagi 14. člena
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
Če ima s. p. negativen kapital, je skladno s prvo točko tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP
izpolnjena domneva o dolgoročni plačilni nesposobnosti.

(d) Podjetje je prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali
če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta
prestrukturiranja.

(e) V podjetju, ki ni MSP, je v zadnjih dveh letih:
1. knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5.
Predlog formule:
Dolgoročne finančne obveznosti + Kratkoročne finančne obveznosti
Kapital

oz. z AOP
AOP076 + AOP087
AOP056

2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

90 / 24. 6. 2020 /

Stran

2. razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in
obrestmi nižje od 1,0.
Predlog formule:
Dobiček iz poslovanja – Izguba iz poslovanja + Amortizacija
Finančni odhodki za obresti

oz. z AOP
AOP151 – AOP152 + AOP145
AOP167

Oba kazalnika morata biti v zadnjih dveh letih izpolnjena hkrati.
Opozarjamo, da je v slovenskem prevodu Gber števec kazalnika (EBITDA) napačno preveden v
EBIT.

Podatki za izračun kazalnikov so opredeljeni z AOP-ji za gospodarske družbe. Za presojo drugih
subjektov (npr. zadrug, s.p. …) se AOP-ji smiselno prilagodijo.

3

3425

(7)

matično številko

datum
ustanovitve

d)

e)

*

(6)

davčno številko

c)

2.

*

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

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

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).

(9)

(8)

1

90 / 24. 6. 2020

in izjavljamo, da
1.
smo družba s statusno obliko, kjer noben član ne nosi neomejene odgovornosti za dolg družbe.*

(4)

sedežem in državo
sedeža

b)
(5)

(3)

s/z

firmo/imenom

(2)

a)

izjavljamo, da smo

Št.

(1)

Izjava za ugotavljanje statusa "podjetje v težavah"

3426 /

Po stanju na dan

PRILOGA B

Stran
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(15)

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

2

Št.

(UL L 187, 26. 6. 2014, str. 1)

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

8.

*

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

7.

(Uradni list RS, št. 13/14 – UPB z nadaljnjimi spremembami)

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)* oziroma po določbah nacionalne zakonodaje tiste
države članice EU, v kateri ima podjetje sedež.

Skladno s sodno prakso je enoten gospodarski subjekt1 opredeljen kot skupina podjetij, ki ima
enoten vir nadzora. Če je stranka del skupine, ki deluje kot enoten gospodarski subjekt, mora k izjavi
priložiti organizacijsko strukturo tega enotnega gospodarskega subjekta, iz katere bodo razvidne
povezave med člani skupine in njihovi kapitalski deleži. Če odločevalske pravice odstopajo od
pričakovanih pravic glede na kapitalske deleže (npr. možnost veta ...), navedite pri posameznem
podjetju tudi ta podatek.

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

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

*

*

**

*

Velikost podjetja se presoja v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 (UL L 187,
26. 6. 2014, str. 1).
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 po velikosti* mikro, malo ali srednje veliko podjetje** (MSP).

6.

5.

4.

3.

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 182, 29. 6. 2013, str. 19–76).
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, dne

3

Št.

V/Na

(16)

3428 /

Podpis:

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

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.

Stran

90 / 24. 6. 2020
Uradni list Republike Slovenije

Letot

Letot-1

Letot

Amortizacija (AOP145)

Letot-1

Letot

Letot-1

4
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Poslovni izid iz poslovanja (AOP151 - AOP152)

Finančni odhodki za obresti (AOP167)

Kratkoročne finančne obveznosti (AOP087)

Letot

Enotni gospodarski subjekt5

Št.

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP076)

Finančni podatki3

Stranka4

Letot-1

Enotni gospodarski subjekt5

Tabelo 2 s finančnim i podatki izpolnijo le tisti prosilci, ki niso M SP , torej le velika podjetja.

Tabela 2:

Kapital (AOP056)

Vplačan presežek kapitala8 (del AOP060)

Osnovni kapital (AOP058)

+ AOP067 + AOP301)

Nakopičene izgube6 (AOP071 + AOP069)
Rezerve in dobiček7 (AOP070 + AOP068 + AOP060 + AOP061

Finančni podatki3

Stranka4

Tabelo 1 izpolnijo vse stranke, razen M SP , ki poslujejo m anj kot tri leta.

Tabela 1:

Uradni list Republike Slovenije
Stran

3429

Podatki za izračun kazalnikov so opredeljeni z AOP-ji za gospodarske družbe. Za presojo drugih subjektov (npr. zadrug, s. p. …) se AOP-ji
smiselno prilagodijo.

5

Stran

3430 /
Št.
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V polje vpišite datum (dd.mm.llll) vloge za financiranje.

S spustnega seznama izberite ustrezno trditev: "pravna oseba" ali "fizična oseba, ki opravlja dejavnost".

V polje vpišite firmo oziroma ime podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišite sedež in državo sedeža podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišite davčno številko podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišite matično številko podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišite datum ustanovitve podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

S spustnega seznama izberite ustrezno trditev: "DA" ali "NE".

V polje vpišite ime in priimek ter funkcijo osebe, ki je pooblaščena za zastopanje podjetja.

Polje 1:

Polje 2:

Polje 3:

Polje 4:

Polje 5:

Polje 6:

Polje 7:

Polje 8–15:

Polje 16:

Navodila za izpolnjevanje obrazca:

6
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Št.
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Stran

3431

7

4
Finančni podatki stranke se nanašajo na podatke iz njenih posamičnih računovodskih izkazov (revidiranih oziroma
nerevidiranih, če revidiranih (še) ni na razpolago oziroma stranka ni zavezana k reviziji), ki so bili oddani na Ajpes ali drug
nacionalni poslovni register, če ima stranka svoj sedež v drugi državi članici Evropske unije.

Finančni podatki izhajajo iz finančnih izkazov za zadnje (t) in predzadnje (t-1) zaključeno poslovno leto.

90 / 24. 6. 2020

3

Št.

2
Če je v skupini stranke, opredeljene kot enoten gospodarski subjekt, prejemnik pomoči na podlagi zakona, ki ureja pomoč za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, in posojila še ni vrnil ali prekinil jamstev oziroma je še vedno predmet načrta
prestrukturiranja, potem velja, da je celotna skupina in s tem vsa njena podjetja v težavah.

3432 /

drugega podjetja. Poleg odločilnega vpliva je za opredelitev enotnega gospodarskega subjekta izredno pomemben nadzor, ki se
izvaja med podjetji v okviru neke skupine. Nadzor je v bistvu glavni kriterij za presojo razmerij med podjetji in določitev, ali podjetja
sestavljajo enoten gospodarski subjekt.

1
Enoten gospodarski subjekt (»single economic entity«) je opredeljen kot skupina podjetij, sestavljena iz nadrejenih in
odvisnih podjetij, ki delujejo kot en subjekt s skupnim (enotnim) virom nadzora (»common source of control«). Podrobnejše
opredelitve enotnega gospodarskega subjekta ni, saj je ta odvisna od posameznega primera. Pri opredelitvi enotnega
gospodarskega subjekta si lahko pomagamo z opredelitvijo povezanega podjetja (»linked enterprises«) v 3.3. členu Priloge I k
Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014. Iz sodne prakse EU pa izhaja tudi, da enoten gospodarski subjekt sestavljajo podjetja, kjer ima
eno podjetje odločilen vpliv (»decisive influence«) v drugem oziroma drugih podjetjih. Ta vpliv pa ni nujno povezan le z večinskim
(kontrolnim) lastniškim deležem oziroma večino glasovalnih pravic, temveč se lahko nanaša tudi na druge funkcionalne,
gospodarske in strukturne povezave, npr. na pravico oziroma možnost imenovati ali odpoklicati člane poslovodstva ali nadzornega
sveta drugega podjetja, vplivati na dividendno politiko, strateške in poslovne načrte, finančno načrtovanje ter naložbeno politiko

Nekatera pojasnila in navodila za izpolnjevanje tabel s finančnimi podatki:
Stran

Uradni list Republike Slovenije

Finančne podatke za enoten gospodarski subjekt, katerega član je stranka, je praviloma treba prikazati tako, da so izločene

Nakopičene izgube vključujejo čisto izgubo poslovnega leta (AOP071) in preneseno čisto izgubo (AOP069).

8

Vplačani presežek kapitala je del postavke kapitalske rezerve (AOP060).

8

Št.

7
Rezerve in dobiček vključujejo kapitalske rezerve (AOP060), rezerve iz dobička (AOP061), revalorizacijske rezerve
(AOP067), rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti (AOP301), pa tudi morebitni čisti dobiček poslovnega leta
(AOP070) in preneseni čisti dobiček (AOP068).

6

medsebojne transakcije med člani enotnega gospodarskega subjekta (konsolidirani podatki).
(i) Če za tako opredeljeno skupino stranke obstajajo konsolidirani računovodski izkazi, ki vključujejo podatke vseh članov skupine,
se tabela izpolni s podatki iz konsolidiranih računovodskih izkazov.
(ii) Če za tako opredeljeno skupino stranke obstajajo konsolidirani računovodski izkazi, ki pa ne vključujejo podatkov vseh članov
skupine, stranki tabele 1 in 2 v delu, ki se nanaša na »enoten gospodarski subjekt«, ni treba izpolniti, mora pa banki predložiti
konsolidirane računovodske izkaze, ki so na razpolago, in posamične računovodske izkaze vseh tistih članov skupine, ki niso
vključeni v konsolidirane računovodske izkaze. Če banka pri pregledu predloženih izkazov ugotovi, da obstaja sum, da bi skupina
lahko izpolnjevala kakšnega izmed kriterijev za dodelitev statusa »podjetje v težavah«, lahko od stranke zahteva pripravo
konsolidiranih računovodskih izkazov, ki bi vključevali podatke vseh podjetij, vključenih v skupino podjetij, ki sestavljajo enoten
gospodarski subjekt.
(iii) Če za tako opredeljeno skupino stranke konsolidirani računovodski izkazi sploh ne obstajajo, stranki tabele 1 in 2 v delu, ki se
nanaša na »enoten gospodarski subjekt«, ni treba izpolniti, mora pa banki predložiti posamične računovodske izkaze vseh članov
skupine. Če banka pri pregledu predloženih izkazov ugotovi, da obstaja sum, da bi skupina lahko izpolnjevala kakšnega izmed
kriterijev za dodelitev statusa »podjetje v težavah«, lahko od stranke zahteva pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, ki bi
vključevali podatke vseh podjetij, vključenih v skupino podjetij, ki sestavljajo enoten gospodarski subjekt.

5
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1

PRILOGA C

Stran
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Stran
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Stran
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Št.
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5

Stran

Št.
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6
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V polje vpišete firmo oziroma ime podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišete sedež in državo sedeža podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišete davčno številko podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišete ime, priimek in funkcijo za vsakega posameznega člana vodstva podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

Polje ima spustni seznam, s katerega izberete status podjetja, ki ga uveljavljate, in sicer "Mikro podjetje", "Malo podjetje" ali "Srednje veliko

Polje ima spustni seznam, s katerega izberete "neodvisno podjetje" ali "partnersko podjetje in/ali povezano podjetje".

Polje 4

Polje 5

Polje 6

Polje 7

Polje 8

Polje 9

Polje 11 Opredelite vrsto statusnopravno spremembe (npr. spojitev, pripojitev …).

podjetje".

7
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Polje 10 Polje ima spustni seznam, s katerega izberete "Da" ali "Ne".

V polje vpišete leto ustanovitve podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje.

LDE je oznaka za število letnih delovnih enot, kot jih določa 5. člen Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

6.

Polje 3

Povezano podjetje pomeni podjetje iz 3. odstavka 3. člena Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

5.

Polje ima spustni seznam, s katerega izberete "pravna oseba" ali "fizična oseba, ki opravlja dejavnost".

Partnersko podjetje pomeni podjetje iz 2. odstavka 3. člena Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

4.

Polje 2

Neodvisno podjetje pomeni podjetje iz 1. odstavka in drugega pododstavka 2. odstavka 3. člena Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

3.

V polje vpišete datum (dd.mm.llll) vloge za financiranje.

MSP je kratica za kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij po merilih Evropske komisije.

2.

Polje 1

Podjetje pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene
osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo.

Št.

1.

3440 /

Opredelitev pojmov v obrazcu "Izjava in posredovanje podatkov v zvezi z uveljavljanjem statusa MSP":

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Polje ima spustni seznam, s katerega izberete "podjetje, ki uveljavlja status MSP", "povezano podjetje" ali "partnersko podjetje". Pri tem
upoštevajte opredelitve Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014.

Stolpec 24

Polje ima spustni seznam, s katerega izberete "da" ali "ne". Zavezanost za konsolidacijo računovodskih izkazov ureja Direktiva št. 83/349/EGS, kot je
bila dopolnjena z Direktivo št. 2006/46/ES.

V polje vpišete dejanski delež kapitala ali glasovalnih pravic (kar je več), če je delež kapitala ali glasovalnih pravic (kar je več) manjši ali enak 50,00 %.
Če je delež kapitala ali glasovalnih pravic (kar je več) večji od 50,00 % ali gre za prevladujoč vpliv na upravljanje, vpišete 100,00 %. Če ste v stolpcu 20
izbrali "podjetje, ki uveljavlja status MSP", v polje vpišete 100,00 %.
Podatek zapišite na dve decimalni mesti natančno. Podatek se upošteva v izračunanih podatkih števila zaposlenih, letnega prometa in letne bilančne
vsote v stolpcih 32, 33 in 34.

Stolpec 27

Stolpec 28

Št.

90 / 24. 6. 2020 /
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V polje vpišete datum (dd.mm.llll) zaključka zadnjega, predzadnjega oziroma predpredzadnjega potrjenega poslovnega leta glede na datum oddaje
vloge za financiranje.

Stolpec 26

Polje ima spustni seznam, s katerega izberete "podjetje višje v lastniški verigi", "podjetje nižje v lastniški verigi" ali "drugo". Smer povezave se določa
glede na podjetje, ki vlaga vlogo za financiranje.
*podjetje višje v lastniški strukturi: (i) če je podjetje neposredno nadrejeno podjetju, ki vlaga vlogo za financiranje, (ii) podjetja, ki so podrejena (razen
podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje), nadrejena ali navzkrižno povezana s podjetjem pod (i);
*podjetje nižje v lastniški strukturi: (i) če je podjetje neposredno podrejeno podjetju, ki vlaga vlogo za financiranje, (ii) podjetja, ki so podrejena, nadrejena
(razen podjetja, ki vlaga vlogo za financiranje) ali navzkrižno povezana s podjetjem pod (i);
*
drugo: če je podjetje neposredno navzkrižno povezana s podjetjem, ki vlaga vlogo za financiranje.

V polje vpišete firmo oziroma ime podjetja, katerega podatki se upoštevajo v izračunu velikosti podjetja v zadnjem, predzadnjem oziroma pred
predzadnjem potrjenem poslovnem letu glede na datum oddaje vloge za financiranje.

Stolpec 22

Stolpec 25

V polje vpišete davčno številko podjetja, katerega podatki se upoštevajo v izračunu velikosti podjetja v zadnjem, predzadnjem oziroma pred
predzadnjem potrjenem poslovnem letu glede na datum oddaje vloge za financiranje.

Stolpec 21

Polje 16 V polje vpišete ime in priimek ter funkcijo osebe, ki podpisuje izjavo.

Polje 15 V polju se samodejno vpiše vsota podatkov v poljih 34a v Preglednici 1, 34b v Preglednici 2 ali 34c v Preglednici 3.

Polje 14 V polju se samodejno vpiše vsota podatkov v poljih 33a v Preglednici 1, 33b v Preglednici 2 ali 33c v Preglednici 3.

Polje 13 V polju se samodejno vpiše vsota podatkov v poljih 32a v Preglednici 1, 32b v Preglednici 2 ali 32c v Preglednici 3.

Polje 12 S spustnega seznama izberite ustrezno trditev:
"v zadnjem potrjenem poslovnem letu", "po zaključku zadnjega potrjenega poslovnega leta" ali "da, v načrtu imamo statusno spremembo, zaradi katere
podjetje morda ne bo več izpolnjevalo pogojev za MSP".

Uradni list Republike Slovenije

3441

V polje vpišete znesek letnega prometa (v EUR na dve decimalni mesti natančno). Podatek se upošteva v izračunanih podatkih letnega prometa v
stolpcu 33.

V polje vpišete znesek letne bilančne vsote (v EUR na dve decimalni mesti natančno). Podatek se upošteva v izračunanih podatkih letne bilančne vsote v
stolpcu 34.

Stolpec 30

Stolpec 31

3442 /
Št.
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V polje vpišete število zaposlenih v LDE. Podatek zapišete na dve decimalni mesti natančno. Podatek se upošteva v izračunanih podatkih števila
zaposlenih v stolpcu 32.

Stolpec 29

Stran
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Priloge (za podjetja z več kot 10 mio EUR prihodkov od
prodaje):
1) Izkaz poslovnega izida za pretekli mesec
2) Bilanca stanja za pretekli mesec

Predpostavke:

Končno stanje likvidnosti

0

0

0

0

0

0

T+1

Št.

Kratkoročne likvidnostne linije (limit na TRR, revolving linije)

0

0

0

0

Končno stanje denarja
0

0

0

0

0

T0

0

Nov zunanji vir
Nov notranji vir

Odliv za plačilo glavnice
Odliv iz naslova obresti
Drugi odlivi iz financiranja

Odlivi za dobavitelje
Odlivi za državo
Odlivi za zaposlene
Drugi operativni odlivi

Redni prilivi
Izredni prilivi

0

T-1

Začetno stanje denarja

Prilivi iz naslova financiranja

Odlivi iz naslova financiranja

Odprodaja sredstev

Odlivi za investicije

Operativni odlivi

Prilivi

Poročanje o stanju likvidnosti - poročanje za pretekli mesec (T-1), tekoči mesec (T 0) in 3 mesece vnaprej (zaželeno 6 mesecev vnaprej)

Ob podpisu zahtevka za odlog odplačevanja kredita vas prosimo, da kot obvezno prilogo izpolnite poročilo o stanju likvidnosti.

Poročilo o stanju likvidnosti

PRILOGA D
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