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Priloga
»Priloga 4
Izjava upravičenca glede enotnega podjetja in namenske porabe sredstev za dodelitev
pomoči de minimis v okviru sheme pomoči
za razvoz gnojnice in gnojevke in pripravo gnojilnega načrta

Podpisani ______________________________________________________ izjavljam,
(ime in priimek upravičenca oziroma pooblaščene osebe za zastopanje)
da ___________________________________________________________________
(ime in priimek ter naslov ali firma in sedež upravičenca)

KMG-MID:
Matična številka:

JE

NI

enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU1

Kot enotno podjetje smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolnite, če ste obkrožili
JE):
Vrsta
Ime in priimek ter naslov ali
KMG-MID
Matična številka
povezanosti*
firma in sedež

1

Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj

najmanj v enem od naslednjih razmerij*:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa
drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju* iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
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Poleg dejavnosti primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov podjetje opravlja še
druge dejavnosti*:
predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
dejavnosti v sektorju ribištva in akvakulture
druge gospodarske dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe
1407/2013/EU2.

*Označite z X v okencu pred dejavnostjo, ki jo podjetje opravlja.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni
in resnični.

Datum:

Podpis upravičenca oziroma
pooblaščene osebe za zastopanje:

2

Druge gospodarske dejavnosti so: turizem na kmetiji, gozdarstvo, predelava lesa, obrt, transport itd.«.

