Clasificare: UZ INTERN

DECLARATIE IMM (Autonoma)
(se va completa de catre SRL, SA, II, IF, si PFA)
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
1. Date de identificare a intreprinderii
Denumire intreprindere: _________________________________________________________________
Forma de organizare (SRL/SA/ PFA/II etc): __________________________________________________
Numar Inreg. Reg. Comertului/Data Inregistrarii: ___________________ Cod fiscal __________________
Nume Reprezentant Legal: ____________________________________ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Tipul intreprinderii
Indicati dupa caz tipul intreprinderii conform Legii nr. 346/2004:
|_| intreprindere autonoma1. Se va complete “Declaratia IMM (Autonoma)”,
|_| intreprindere partenera2. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform cap.II, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
|_| intreprindere legata3. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform cap.II, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
3.Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii4
Exercitiul financiar referinta5
Numarul mediu anual de salariati6

Cifra de afaceri anuala neta
(mii lei/mii euro)

Active totale7
(mii lei/mii euro)

Obs: pentru Microintreprinderi numarul mediu anual de salariati este sub 10 salariati, cifra de afaceri anuala
neta sau activele totale detinute sunt de pana la 2 milioane euro, echivalent lei

Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care
determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv microintreprindere, intreprindere
mica, mijlocie sau mare):
|_| nu

|_| da ( in acest caz se va completa si se va atasa o
declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior).

4. IMM nou infiintat:

|_| nu

|_| da

Un IMM este considerat nou infiintat daca este infiintat in anul depunerii cererii de finantare sau daca nu a
inregistrat activitate pina la momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.
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5. IMM-ul a beneficiat de credit:

|_|nu

|_| da

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie sunt conforme cu realitatea.

Semnatura reprezentantilor legali
Nume, functie
Nume, functie

Data
ZZ/LL/AAAA
Data
ZZ/LL/AAAA

Semnatura
Semnatura

Definitii si Note
1. O intreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile
de vot (oricare dintre acestea este mai mare) in una ori in mai multe intreprinderi sau daca una ori
mai multe intreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale
intreprinderii in cauza.
Prin excepţie, o întreprindere este considerată autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere
parteneră, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau depăşit de către următoarele categorii de
investitori, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, în sensul paragrafului 3, individual sau
în comun, de întreprinderea în cauză:
a. societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de
persoane fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din
activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care investesc fonduri proprii în
societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi
întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
b. universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
c. investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
d. autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv consilii locale ale unităţilor administrativteritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro şi cu o populaţie
mai mică de 5.000 de locuitori.
2. Intreprinderile partenere sunt toate intreprinderile care nu sunt clasificate ca intreprinderi legate si
intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun cu
una ori mai multe intreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot
ale unei alte intreprinderi (din aval).
3. Intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:
a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor
celeilalte intreprinderi;
b) o intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de
administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte intreprinderi;
c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra celeilalte intreprinderi,
in temeiul unui contract incheiat cu aceasta intreprindere sau al unei clauze din statutul
acesteia;
d) o intreprindere este actionara sau asociata a celeilalte intreprinderi si detine singura, in baza
unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale
actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective.
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Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la paragraful1nu sunt
implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin
în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.
Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile
descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii
prevăzuţi la paragraful 3
Intreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei
persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de
asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate
pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente.
Piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată
direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.
4. Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale
sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de
actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual
de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria
raspundere.
6. Numărul mediu de salariaţi corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în
cursul anului, determinat pe bază lunară. Numărul mediu de salariaţi reprezintă media aritmetică
simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă - inclusiv zilele de repaus
săptămânal şi sărbătorile legale, împărţită la numărul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de
repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare
precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. În
efectivele zilnice de salariaţi avute în vedere la calcularea numărului mediu de salariaţi se includ
salariaţii temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat între
întreprindere şi un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract. Salariaţii cu program de
lucru corespunzător unei fracţiuni de normă vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de
lucru prevăzut în contractul individual de muncă cu timp parţial. La calcularea numărului mediu anual
de salariaţi nu se au în vedere salariaţii pentru perioada în care contractul individual de muncă al
acestora este suspendat conform prevederilor legale. Nu vor fi introduse în numărul mediu scriptic
salariatele aflate în concediu de maternitate.
7. Active totale reprezinta activele imobilizate + activele cliculante + cheltuieli in avans.
8. În cazul descoperirii nerespectării dispoziţiilor legale referitoare la stabilirea plafoanelor privind
numărul mediu de salariaţi şi la întocmirea declaraţiilor pe propria răspundere, organele de control
încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispoziţiile legale, în condiţiile legii, şi
sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârşirii unei
infracţiuni (art. 8 paragraful 2 din lege).
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