Priloga 1 – Izpolnijo samostojni podjetniki (vključuje samostojne podjetnike in
zasebnike, zasebnike z normiranimi stroški ter lastnike/direktorji enoosebne
d.o.o.), in kmetovalci*
*SME in mikro družba (gospodarska družba, ki se po določbah ZGD-1 šteje kot srednja/mala/mikro družba, zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež; oziroma stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji; nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti
na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo).

Izjavljam, da imam na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in
drugih dajatev, ali, da sem na dan vložitve vloge v situaciji, ko mi je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo
obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh
(dokazilo je priloga te vloge)
DA

NE

Izjavljam, da mi je bilo z vladnim ali občinskim odlokom, za čas trajanja epidemije virusa COVID-19, prepovedano
opravljanje dejavnosti (Odlok je priloga te vloge)
DA

NE

Izjavljam, da zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne morem zagotavljati poplačila
obveznosti po kreditnih pogodbah navedenih v prvi točki te vloge, ker bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave
z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe oz. dejavnosti.
DA

NE

Navedbo vzrokov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja kreditojemalca zaradi posledic
epidemije virusa

Načrt o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in predvideno trajanje težav*

*Opisa ni potrebno priložiti, če kreditojemalec opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje
storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove. V tem primeru kreditojemalec v vlogi navede le vladni oziroma občinski
odlok, ki vpliva na opravljanje njegove dejavnosti.

Obr. 3845 KP-172 Vloga za odlog plačila obveznosti
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