PRILOGA 1
VZOREC
Izjava upravičenca za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje
Podpisani ________________________________________________________
(ime in priimek upravičenca oziroma pooblaščene osebe za zastopanje)

__________________________________________________________________ izjavljam, da
(št. KMG-MID in naslov)

1) kmetijsko gospodarstvo spada med mikro, mala ali srednja podjetja, kot so opredeljena v Prilogi I Uredbe
1
702/2014/EU ;
2) je kmetijsko gospodarstvo (označite vrsto podjetja):
neodvisno (samostojno),
partnersko oziroma povezano podjetje2;
3
3) kmetijsko gospodarstvo ne spada med podjetja v težavah , kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe
702/2014/EU;

4) dovoljujem izvajalcu zavarovanja za namen sklenitve zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov iz
registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi ministrstvo;
5) dovoljujem izvajalcu zavarovanja, da pošlje podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja za namen izvajanja upravnih nalog, nalog nadzora in poročanja po Uredbi 702/2014/EU in po Uredbi o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS,
št. 89/14);
6) za iste upravičene stroške nisem prejel oziroma ne uveljavljam državnih pomoči, ki skupaj s sofinanciranim
delom zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje po Uredbi o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14) presegajo
65 odstotkov stroškov zavarovalne premije iz zavarovalne pogodbe, vključno s pripadajočim davkom od prometa
zavarovalnih poslov;
7) nimam neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom v skladu s točko a) petega odstavka 1.
člena Uredbe 702/2014/EU.

Datum:

Podpis upravičenca oziroma
pooblaščene osebe za zastopanje:

1 Mikro, mala in srednja podjetja (MPS) so podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov eurov, oziroma
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov. Za opredelitev velikosti podjetja v skladu z navedenim predpisom je treba upoštevati tudi
podatke povezanih in partnerskih podjetij.
2
Če je upravičenec partnersko podjetje oziroma povezano podjetje, izpolni in priloži tudi Izjavo o velikosti in povezanosti podjetja, ki je objavljena
na spletni strani ministrstva (www.mkgp.gov.si).
3

2. člen Uredbe 702/2014/EU v 14. točki določa, da podjetje v težavah pomeni podjetje, za katerega velja vsaj ena od naslednjih okoliščin:
če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta) 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 kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. V tej
določbi se "družba z omejeno odgovornostjo" nanaša zlasti na vrste družb, navedene v Prilogi I Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst
podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L
182, 29. 6. 2013, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/34/EU), "osnovni kapital" pa po potrebi vključuje vplačani presežek kapitala;
– če je v primeru družbe, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta),
zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica kapitala, prikazanega v računovodski bilanci. Za namene te določbe se "družba, kjer vsaj
nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe" nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II Direktive 2013/34/EU;
– če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega
postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;
– če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in še ni vrnilo posojila ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in je še
vedno predmet načrta prestrukturiranja;
– če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih: knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in razmerje
med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti nižje od 1,0.
–

