Priloga 1 - Navodila za izpolnitev obrazca »de minimis«

NAVODILA PODJETJEM ZA IZPOLNITEV OBRAZCA »DE MINIMIS«
V skladu z 52. členom Zakona 234/2012 je bil ustanovljen Nacionalni register državnih pomoči (RNA) za zagotovitev
spoštovanja prepovedi kumulacije ter obveznosti transparentnosti in objavljanja, ki ju določata evropska in državna
zakonodaja o državnih pomočeh v sektorjih, drugačnih od kmetijstva, gozdarstva, podeželja, ribištva in akvakulture.
Evidenca RNA in informacijski sistemi navedenih specifičnih sektorjev, upravičenih do pomoči, (SIAN in SIPA) ter
Register podjetij so medsebojno povezani v integrirani sistem.
Evidenca RNA se vodi od 12. avgusta 2017. Od tega datuma morajo vsi dajalci »de minimis« pomoči in pomoči, ki
se oziroma se ne priglasijo, le-te skupaj z individualnimi pomočmi priglasiti v RNA preden jih dodelijo1.
Pravilniki o pomočeh po pravilu »de minimis«2 določajo, da ko so v centralni evidenci, kot je RNA, zajeta tri poslovna
leta, izjave o zneskih pomoči »de minimis«, prejetih v tekočem in preteklih dveh poslovnih letih, ni treba podati. Javne
institucije namreč ta podatek pridobijo iz evidence RNA ob prijavi »de minimis« pomoči, ki se opravi pred odobritvijo,
tj. fazo, v kateri se potrdi pravica upravičenca do olajšave.
Od 13. avgusta 2020 zakoniti zastopnik vsakega podjetja, potencialnega prejemnika pomoči po pravilu »de
minimis«, ni več dolžan podpisovati izjave o znesku sredstev »de minimis«, ki jih je prejel v tekočem in v dveh
predhodnih poslovnih letih. Ker pa Uredbe »de minimis«2 določajo, da morajo javne institucije pred dodelitvijo
pomoči »de minimis« preveriti vrsto podatkov, ki niso zajeti v evidenci RNA oziroma so zajeti le delno, je zakoniti
zastopnik vsakega podjetja, potencialnega prejemnika pomoči, dolžan podpisati izjavo, ki jo poda skladno s
47. členom UPR 445/2000 in s katero potrdi navedene podatke.
Nova pomoč se lahko dodeli samo, če skupni znesek pomoči, že prejetih v tekočem in v dveh predhodnih
poslovnih letih (triletno referenčno obdobje), ne presega zgornje meje, določene v posameznih referenčnih
uredbah. Podjetje je namreč lahko upravičeno do pomoči na podlagi različnih uredb po pravilu »de minimis«; pri
vsaki obliki pomoči se določi zgornja meja sredstev, pri čemer skupni znesek vseh »de minimis« pomoči za vsako
triletno referenčno obdobje ne sme presegati najvišje zgornje meje referenčnih zneskov. Če je bil odobreni znesek,
tudi v celoti, izplačan v znižanem znesku dodeljene pomoči, bo javna institucija upoštevala nižji znesek, ki ga je
upravičenec dejansko prejel, pod pogojem, da je bil znesek evidentiran v registru RNA. Vse dokler se celotni
znesek pomoči ne izplača in evidentira v registru RNA, se upošteva samo dodeljeni znesek.
Če se z odobritvijo sredstev Y prekorači predvidena zgornja meja, podjetje izgubi pravico ne le do presežka
zneska, temveč do celotnega zneska odobrene pomoči Y, zaradi katerega se je prekoračila zgornja meja.
Razdelek A:

Kako določiti upravičenca – opredelitev pojmov »nadzora« in »enotnega podjetja«

Evropska pravila določajo, da je treba za preverjanje spoštovanja zgornje meje pomoči »subjekte, ki jih pravno ali
dejansko nadzoruje isti subjekt, obravnavati kot enega samega upravičenca«. Iz tega izhaja, da je pri izračunu
dopustne zgornje meje »de minimis« pomoči, ki se nameni potencialnemu prejemniku, poleg pomoči, ki jih je v
triletnem referenčnem obdobju prejelo podjetje, ki zaprosi za pomoč, treba upoštevati tudi pomoči, ki so jih
prejela tudi vsa podrejena in nadrejena podjetja, ki so s prijaviteljem povezana (v razmerju nadzora) v isti
državi članici. Izjema, ki se obravnava ločeno, so podjetja, ki so z upravičencem povezana prek javne institucije. Prav
tako so izjema podjetja, ki so z upravičencem povezana prek fizične osebe in ne tvorijo enotnega podjetja.
Razmerje povezave (nadzora) je lahko tudi posredno, in sicer se lahko vzpostavi tudi prek drugega podjetja.

1

Priglasitev v register se opravi skladno z Uredbo št. 115 z dne 31. 5. 2017 (Pravilnik o ureditvi Nacionalnega registra državnih pomoči po
šestem odstavku 52. člena Zakona št. 234 z dne 24. 12. 2012 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).
2

Uredba 1407/2013 (splošna); Uredba 1408/2013 (kmetijstvo), Uredba 717/2014 (ribištvo); Uredba 360/2012 (SSGP).
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Drugi odstavek 2. člena Uredbe 1407/2013/EU
V skladu s to uredbo pomeni »enotno podjetje« vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) imajo večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) imajo pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega
podjetja;
c) imajo pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali
določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
č) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz predhodnih alinej prek enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotna
podjetja.

Razdelek B: Spoštovanje zgornje meje
Referenčno obdobje:
Zgornja meja, ki jo določa razpis, se nanaša na tekoče in na dve predhodni poslovni leti. Kot »poslovno leto« je
mišljeno davčno leto podjetja. Če poslovna leta podjetij, povezanih v »enotno podjetje«, ne sovpadajo, se kot
referenčno davčno leto za izračun kumulacije izbere poslovno leto podjetja prijavitelja v imenu vseh podjetij, ki
sodijo v enotno podjetje.
Katere olajšave je treba navesti v primeru združitve, pripojitve in prenosa delov podjetja?
Uredba »de minimis« 1407/2013 navaja specifična navodila v zvezi z obračunom pomoči po pravilu »de minimis« v
primeru združitve, pripojitve, razdelitve ali prenosa delov podjetja. Zato je treba podatke, povezane z navedenimi
postopki, posredovati pristojni instituciji v obliki izjave prijavitelja, če jih iz evidence RNA ni mogoče pridobiti.
V preglednico pod točko 2.2 obrazca je treba zato vpisati pomoči, ki so že bile priglašene v RNA/SIAN/SIPA in so
po združitvi, pripojitvi, razdelitvi ali prenosu delov podjetja postale »de minimis« pomoči ter jih je treba oziroma jih
ni treba več prištevati k izračunu zgornje meje prijavitelja. Vpogled nad že priglašenimi pomočmi je mogoč v
razdelku »Transparentnost uprave« na spodnjih povezavah:
-

RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

-

SIAN in SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza.

V specifičnem primeru prijavitelja, ki je udeležen pri združitvi ali pripojitvi (osmi odstavek 3. člena Uredbe
1407/2013/EU), se upoštevajo vse »de minimis« pomoči, ki so bile priznane povezanim podjetjem.
Preglednica pod točko 2.2 obrazca se izpolni z navedbo »de minimis« pomoči, ki so jo prejela pripojena ali združena
podjetja.
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Na primer:
Podjetju A je bilo v letu 2019 dodeljeno financiranje v znesku 80.000 EUR po pravilu »de minimis«.
Podjetju B je bilo v letu 2019 dodeljeno financiranje v znesku 20.000 EUR po pravilu »de minimis«.
V letu 2020 se je podjetje A združilo s podjetjem B in postalo novo podjetje (A+B).
V letu 2020 je podjetje (A+B) vložilo zahtevek za novo pomoč iz naslova »de minimis« v znesku 70.000 EUR.
Podjetje (A+B) je dolžno prijaviti vse pomoči, ki sta jih prejeli podjetji A in B, in sicer znesek 100.000 EUR.
Če želi podjetje (A+B) v letu 2021 pridobiti novo »de minimis« pomoč, mora ponovno prijaviti vse pomoči, ki sta
jih prejeli ločeni podjetji A in B (100.000 EUR); ta sredstva bo dajalec pomoči prištel pomočem iz naslova »de
minimis«, priglašenim v RNA na ime podjetja (A+B), v tem primeru 70.000 EUR iz leta 2020. V letu 2021 je torej
podjetje (A+B) skupno prejelo 170.000 EUR in lahko pridobi novo »de minimis« pomoč v znesku, ki je enak ali
nižji od 30.000 EUR (200.000 EUR – 170.000 EUR).
Preglednico pod točko 2.2 obrazca je treba tako v letu 2020 kot v letu 2021 izpolniti, kot je navedeno spodaj:
Znesek pomoči, ki se
dodeli upravičenemu
podjetju

Podjetje, ki mu je
bila dodeljena »de
minimis« pomoč

DŠ podjetja, ki mu je
bila dodeljena »de
minimis« pomoč

Identifikacijska številka
priglasitve načrta pomoči
(COR)

Postopek

1

Podjetje A

DŠ podjetja A

Xxxxx

združitev

80.000 EUR

2

Podjetje B

DŠ podjetja B

Xxxxx

združitev

20.000 EUR

(Podjetje A+B)

Če je prijavitelj nastal iz postopka razdelitve podjetja (deveti odstavek 3. člena Uredbe 1407/2013/UE) na dve ali
več ločenih podjetij, opozarjamo, da se znesek »de minimis« pomoči, ki jih je prejelo podjetje pred razdelitvijo,
dodeli podjetju, ki prevzame dejavnost, za katero se je »de minimis« pomoč uporabila. V kolikor taka delitev ni
mogoča, se »de minimis« pomoč razdeli sorazmerno, na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih
podjetij. Zato je treba v preglednici pod točko 2.2 obrazca navesti pomoči po pravilu »de minimis«, ki jih je
upravičeno podjetje - ki je nastalo iz postopka razdelitve - podedovalo, saj je prevzelo dejavnosti, za katere se je
uporabila zadevna pomoč, ki je bila sprva dodeljena prvotnemu podjetju. Če pa tak izračun ni mogoč, je treba
navesti znesek pomoči glede na vrednost vloženega kapitala.
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Primer št. 1:
podjetju A je bilo v letu 2019 dodeljeno financiranje v znesku 80.000 EUR po pravilu »de minimis« za dejavnost
Y.
V letu 2020 se je podjetje A razdelilo na podjetja B in C. Podjetje B je prevzelo dejavnost Y.
V letu 2020 želi podjetje B zaprositi za novo »de minimis« pomoč. Podjetje B mora v celoti priglasiti znesek
pomoči, ki jo je prejelo podjetje A, na svoje ime. Preglednico pod točko 2.2. obrazca je treba izpolniti, kot je
navedeno v nadaljevanju:
Podjetje, ki mu je bila
dodeljena »de minimis«
pomoč

DŠ podjetja, ki mu je bila
dodeljena »de minimis«
pomoč

Identifikacijska številka
priglasitve načrta pomoči
(COR)

Postopek

Podjetje A

DŠ podjetja A

Xxxxx

razdelitev

1

Znesek pomoči, ki se
dodeli upravičenemu
podjetju
(Podjetje B)

80.000 EUR

Če pa podjetje C v letu 2020 prosi za novo »de minimis« pomoč, v preglednici pod točko 2.2 ni treba navesti
nobene pomoči.
Primer št. 2:
podjetju A je bilo v letu 2019 dodeljeno financiranje v znesku 80.000 EUR po pravilu »de minimis«.
V letu 2020 se podjetje A razdeli na podjetji B in C.
V letu 2020 želi podjetje B zaprositi za novo »de minimis« pomoč. Ker »de minimis« pomoči, ki jo je prejelo
podjetje A v letu 2019, ni mogoče v celoti dodeliti samo enemu od dveh podjetij, ki sta nastali po razdelitvi (tj.
podjetji B in C), mora podjetje B del sredstev prijaviti na svoje ime. Znesek se določi z razdelitvijo »de minimis«
pomoči, ki jo je v letu 2019 prejelo podjetje A, in sicer sorazmerno glede na vrednost vloženega lastniškega
kapitala novih podjetij. Če se npr. znesek pomoči dodeli v višini 50.000 EUR podjetju B, je treba preglednico
pod točko 2.2. izpolniti, kot je navedeno v nadaljevanju:

1

Podjetje, ki mu je bila
dodeljena »de minimis«
pomoč

DŠ podjetja, ki mu je bila
dodeljena »de minimis«
pomoč

Identifikacijska številka
priglasitve načrta pomoči
(COR)

Postopek

Podjetje A

DŠ podjetja C

Xxxxx

razdelitev

Znesek pomoči, ki se
dodeli upravičenemu
podjetju
(Podjetje B)

50.000 EUR

V primeru prenosa dela podjetja je treba vsak primer preveriti ločeno, ker obravnava pripojitve zahteva tudi
prenos »de minimis« pomoči na podjetje, ki je izvedlo pripojitev, če je bila »de minimis« pomoč dodeljena
pripojenemu delu podjetja. Nasprotno, če se prenos dela podjetja obravnava kot odstop, ima podjetje, ki je
odstopilo svoj del, pravico, da uveljavlja odbitek priglašenega zneska »de minimis« pomoči, dodeljene
prenesenemu delu podjetja.
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Na primer:
Podjetju A je bilo v letu 2019 dodeljeno financiranje v znesku 80.000 EUR po pravilu »de minimis«.
V letu 2020 je podjetje A odstopilo del podjetja podjetju B. Pomoč po pravilu »de minimis«, ki jo je leta 2019
prejelo podjetje A, se dodeli delu podjetja, ki je bil predmet odstopa.
V letu 2020 želi podjetje B zaprositi za novo pomoč po pravilu »de minimis«. Podjetje B bo moralo v celoti
priglasiti znesek pomoči, ki ga je prejelo podjetje A, na svoje ime. Preglednico pod točko 2.2. obrazca je treba
izpolniti, kot je navedeno v nadaljevanju:

1

Podjetje, ki mu je bila
dodeljena »de minimis«
pomoč

DŠ podjetja, ki mu je bila
dodeljena »de minimis«
pomoč

Identifikacijska številka
priglasitve načrta pomoči
(COR)

Postopek

Podjetje A

DŠ podjetja A

Xxxxx

odstop dela
podjetja

Znesek pomoči, ki se
dodeli upravičenemu
podjetju
(Podjetje B)

80.000 EUR

Če pa želi podjetje A v letu 2020 zaprositi za novo »de minimis« pomoč, lahko podjetje A odbije pomoč, prejeto
v letu 2019. Preglednico pod točko 2.2. obrazca je treba izpolniti, kot je navedeno v nadaljevanju:

1

Podjetje, ki mu je bila
dodeljena »de minimis«
pomoč

DŠ podjetja, ki mu je bila
dodeljena »de minimis«
pomoč

Identifikacijska številka
priglasitve načrta pomoči
(COR)

Postopek

Podjetje A

DŠ podjetja A

xxxxx

odstop dela
podjetja

Znesek pomoči, ki se
dodeli upravičenemu
podjetju
(Podjetje A)

0 EUR

Samodejne in pol-samodejne sheme pomoči
Skladno z 10. členom MU 115/2017 se pomoči, za katere ni potrebno izdajati odločb o odobritvi (pomoči po t.i.
samodejni shemi) ali dovoljenj za uporabo (pomoči t.i. pol-samodejni shemi), smatrajo kot dodeljene in se
priglasijo v register RNA v poslovnem letu, ki sledi letu, v katerem je upravičenec pomoč uporabil.
Davčne olajšave, ki spadajo v zgoraj navedene primere, tj. v samodejne sheme pomoči, se smatrajo kot dodeljene
in se priglasijo v register RNA v poslovnem letu, ki sledi letu vložitve davčne napovedi, s katero se sredstva prijavijo.
Za izračun kumulacije »de minimis« pomoči se za potrebe evidence RNA kot datum odobritve t.i. samodejnih
in pol-samodejnih pomoči upošteva datum priglasitve pomoči.
Samodejne in pol-samodejne pomoči priglasijo Agencija za javne prihodke, Agencija za carine in monopole,
pripadajoči socialnovarstveni ali socialni sklad oziroma druge institucije, pristojne za postopek uporabe t.i.
samodejnih pomoči.
Leto 2020 je prvo leto, v katerem se samodejne in pol-samodejne sheme pomoči priglasijo v register RNA. Zato
je 2020 leto, v katerem se priglasijo v register RNA in se smatrajo kot dodeljene samodejne in pol-samodejne
pomoči, ki jih je upravičenec uporabil v letu 2019, oziroma davčne olajšave, ki jih je podjetje koristilo v letu 2018
in prijavilo v davčni napovedi leta 2019.
Skladno z uvodnimi pojasnili iz Priloge 1 so pomoči po pravilu »de minimis« sredstva, ki se odobrijo enemu
samemu enotnemu podjetju za določeno obdobje in ne presegajo predhodno določenega zneska (zgornje meje).
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Četrti odstavek 10. člena MU 115/2017 določa, da je v primeru nezmožnosti priglasitve »de minimis« pomoči
zaradi preseganja zgornje meje, določene za pomoč »de minimis«3, uporaba pomoči nezakonita.
Podjetja morajo voditi natančno evidenco pomoči, dodeljenih po t.i. samodejni shemi (med njimi zlasti
davčne olajšave) oz. po pol-samodejni shemi, ki so jih že uporabila, a še niso evidentirane v registru RNA,
da ne bi ponovno zaprosile za »de minimis« pomoč v znesku, ki presega zgornjo mejo. V ta namen je treba
izpolniti 3. točko razdelka B obrazca »de minimis« in navesti samodejne in pol-samodejne oblike pomoči,
vključno davčne olajšave, ki jih je podjetje že koristilo ali prijavilo ob podpisu obrazca »de minimis«, ampak še
niso evidentirane v RNA zaradi posebnega postopka priglasitve, ki ga določa 10. člen MU 115/2017. V
preglednici je treba navesti samo samodejne (vključno davčne olajšave) in pol-samodejne pomoči, ki so bile
uporabljene po pravilu »de minimis« (v davčni napovedi je treba navesti samo tiste davčne olajšave, ki so bile
uporabljene po shemi »de minimis«).
Zato dajalec pomoči zaradi posebnosti postopka priglasitve v register RNA t.i. pomoči po samodejni in polsamodejni shemi, ki kot omenjeno časovno odstopajo za 1 leto glede na leto uporabe, v primeru davčne olajšave
pa celo za 2 leti glede na leto uporabe in za 1 leto glede na leto vložitve davčne napovedi, pri določanju zgornje
meje sredstev za podjetje upošteva pomoči, navedene v 3. točki razdelka B obrazca »de minimis«.
Na primer:
Ko podjetje pripravi napoved odmere davka Irap 2019 za izračun deželnega davka na proizvodne dejavnosti za
leto 2018 od neto zneska proizvodnje - na podlagi deželnega zakona, ki omogoča zmanjšanje davčne osnove
IRAP v primeru »de minimis« pomoči - namesto redne stopnje davka IRAP uveljavlja ničto stopnjo.
Financiranje (npr. v znesku 10.000 EUR) se navede v razdelku XVIII okvira IS obrazca Irap (v katerega se vpišejo
državne pomoči in/ali »de minimis« pomoči, ki jih določa 10. člen Pravilnika po MU št. 115 z dne 31. 5. 2017, ter
se izpolnijo podatki, potrebni Agenciji za javne prihodke za namene priglasitve pomoči v Nacionalni register
državnih pomoči iz 52. člena Zakona št. 234 z dne 24. 12. 2012).
Preglednico pod 3. točko obrazca je treba v letu 2020 izpolniti, kot je navedeno v nadaljevanju:

1

Uredba EU »de minimis«

Vrsta napovedi

Leto uporabe ali
leto davčne napovedi

Znesek »de minimis« pomoči

1407/2013

Napoved odmere davka Irap

2019

10.000 EUR

Agencija za javne prihodke priglasi znesek 10.000 EUR iz napovedi odmere davka IRAP 2019 v register RNA
leta 2020, kot to določa MU 115/2017, torej v letu, ki sledi letu napovedi odmere davka Irap. Na podlagi
napovedi iz 3. točke razdelka B obrazca »de minimis« dajalec pomoči lahko pred priglasitvijo upošteva podatke
za določitev dopustne zgornje meje.
Če je podjetje v letu 2020 in v predhodnih dveh letih že prejelo »de minimis« pomoči skladno z Uredbo
1407/2013 in so te evidentirane v registru RNA (npr. v znesku 195.000 EUR), zaradi posebnega postopka
priglasitve po MU 115/2017 priglasitev nove »de minimis« pomoči v znesku 10.000 EUR ni mogoča, njena
uporaba (v letu 2018) pa je nezakonita in ima vse posledice, ki iz tega izhajajo.

3

Skladno z Uredbo 1407/2013 (splošno) je zgornja meja 200.000 EUR (100.000 EUR za cestni tovorni prevoz za tretje osebe); skladno
z Uredbo 1408/2013 (kmetijstvo) je zgornja meja 25.000 EUR; skladno z Uredbo 717/2014 (ribištvo) je zgornja meja 30.000 EUR;
skladno z Uredbo 360/2012 (SSGP) je zgornja meja 500.000 EUR.
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Razdelek C: Področje uporabe
Če podjetje posluje v sektorjih, upravičenih za namene razpisa, in tudi v sektorjih, izvzetih iz razpisa, je treba z
ločevanjem dejavnosti in razlikovanjem med stroški zagotoviti, da se za dejavnosti, ki se izvajajo v izvzetih
področjih, ne uporabijo »de minimis« pomoči.
Po Uredbi 1407/2013/EU (prvi odstavek 1. člena) do financiranja niso upravičena podjetja, ki delujejo v navedenih
sektorjih:
- ribištvo in akvakultura iz Uredbe (ES) 104/2000 Evropskega sveta;
- primarna kmetijska proizvodnja;
- predelava in trženje kmetijskih proizvodov: samo v specifičnih primerih, če je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine proizvodov, ki jih podjetje kupi od primarnih proizvajalcev ali jih da na trg, oziroma če je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Isto pravilo velja za podjetja, ki delujejo v upravičenih sektorjih, ampak v skladu s pravili »de minimis« uveljavljajo
drugačne zgornje meje. Če npr. podjetje, ki se ukvarja s cestnim tovornim prevozom za tretje osebe, opravlja tudi
druge dejavnosti, za katere velja zgornja meja 200.000 EUR, se za podjetje upošteva omenjena zgornja meja, in
sicer pod pogojem, da z ločevanjem dejavnosti in razlikovanjem med stroški podjetje zagotovi, da za dejavnost
cestnega tovornega prevoza ne porabi več kot 100.000 EUR.

Razdelek D:

Pogoji za kumulacijo:

Če razpis omogoča kumulacijo »de minimis« pomoči in drugih državnih pomoči in če se »de minimis« pomoči
dodelijo za specifične upravičene stroške, se pomoči lahko medsebojno seštevajo:
- z državnimi pomočmi, dodeljenimi za iste upravičene stroške, če se s kumulacijo ne preseže najvišja
intenzivnost pomoči ali najvišji znesek pomoči, ki se za vsak specifičen primer določi z uredbo o skupinskih
izjemah ali s sklepom Komisije;
- z državnimi pomočmi, dodeljenimi za druge upravičene stroške, ki se ne financirajo po pravilu »de minimis«.
Podjetje mora zato navesti, če in katere pomoči je že prejelo za iste upravičene stroške po uredbi o
skupinskih izjemah ali s sklepom Evropske komisije, da se določene intenzivnosti pomoči ne bi presegle.
V preglednici je zato treba navesti intenzivnost pomoči v okviru načrta in absolutno vrednost zneska, dodeljenega
stroškovni postavki ali celotnemu načrtu.
1. primer: za prenovo hale je podjetje prejelo financiranje, ki ga ni potrebno priglasiti. Najvišja intenzivnost
financiranja je znašala 20 % (oziroma 400.000 EUR), podjetju pa je bilo dodeljeno (oziroma končno izplačano)
financiranje v višini 15% (oziroma 300.000 EUR). V preglednico bo podjetje moralo priglasiti zadnja dva zneska. Za
isto halo (pod isto stroškovno postavko) bo zato lahko podjetje pridobilo financiranje po pravilu »de minimis« v
znesku 100.000 EUR.
2. primer: za ukrep, namenjen zaposlovanju prikrajšanih delavcev, je podjetje prejelo financiranje, ki ga ni potrebno
priglasiti. Najvišja skupna intenzivnost pomoči za načrt je znašala 50 % stroškov za plače za obdobje 12 mesecev,
v skupnem znesku 6.000 EUR (500 EUR na mesec). Kljub temu je dejansko dodeljeno (oziroma dokončno
izplačano) financiranje znašalo 40 % oziroma 4.800 EUR (kar znaša 400 EUR na mesec). Podjetje je zato
upravičeno do dodatnega financiranja po pravilu »de minimis« v znesku 1.200 EUR za celoten načrt.

Razdelek E:

Pogoji za pomoči v obliki »posojil« in »jamstev«
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Razdelek E se izpolni samo, če je »de minimis« pomoč dodeljena v obliki »posojila« ali »jamstva«, kot to določa
Razpis/Obvestilo.
Če se »de minimis« pomoč lahko dodeli v obliki posojila ali jamstva, mora upravičenec izjaviti, da ni v
kolektivnem postopku zaradi insolventnosti, oziroma da v skladu z italijansko zakonodajo ne izpolnjuje meril za
uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov. Če je upravičenec veliko
podjetje, mora izjaviti, da je uvrščen v razred bonitetne ocene, ki ustreza vsaj stopnji B-.
Za opredelitev MSP veljata priporočilo Evropske komisije 2003/361/ES in Priloga 1 k Uredbi (ES) 651/14.
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