Anexa 15

Declaraţie pe propria răspundere
privind schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în
agricultură

Subsemnatul,...............................................................................................,
CNP..........................................................administrator/ reprezentant legal al (denumirea
persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/intreprinderii individuale/intreprinderii
familiale) ......................................................................, cunoscând că falsul în declaraţii se
pedepseşte conform art. 326 din Codul Penalrepublicat, declar următoarele:
- Sc/PFA/IF/II.................................................................................nu se afla în dificultate
financiară în sensul prevăzut la art. 3 alin (2) din Hotărârea Guvernului
nr.1174/2014 cu modificările și completările ulterioare, respectiv întreprinderi ce
constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare, si
anume:
a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înfiinţat
de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a
dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea
pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca
făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat cumulat negativ
care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii,
"societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale
menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
(24), iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;
b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru
creanţele societăţii, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, şi
atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din
contabilitatea societăţii, a scăzut/este diminuat ca rezultat al pierderilor acumulate. În
sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au
răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de
societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE (societate în nume
colectiv, societate în comandită simplă);
c) atunci când intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau
îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de
insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă
împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi
face încă obiectul unui plan de restructurare;
e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când în ultimii doi ani
raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi/sau
capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.

-

-

nu utilizez sumele încasate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate;
voi respecta condiţiile prevăzute prin prezenta schemă, precum şi toate obligaţiile
asumate în vederea obţinerii finanţării , in caz contrar voi suporta aplicarea de către
instituţiile în drept a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat
necuvenite, potrivit legii;
datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte,
complete şi perfect valabile.

Data:
Nume şi prenume
Funcţia (administrator, reprezentant legal)

Semnătura

