
PRILOGA I 

Opredelitev MSP 

len 1 

Podjetje 

Podjetje je vsaka pravna ali fizi na oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To 
zlasti vklju uje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter part
nerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. 

len 2 

Število zaposlenih in najvišje finan ne vrednosti, ki dolo ajo vrsto podjetja 

1. Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilan no vsoto, ki ne presega 43 milijonov 
EUR. 

2. V kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali 
letno bilan no vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 

3. V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali 
letno bilan no vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR. 

len 3 

Vrste podjetij, upoštevane pri izra unu števila zaposlenih in finan nih zneskov 

1. „Neodvisno podjetje“ je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja v smislu odstavka 2 ali 
povezanega podjetja v smislu odstavka 3. 

2. „Partnerska podjetja“ so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v smislu odstavka 3 in med 
katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški verigi) ima samo ali skupaj z enim ali ve  poveza
nimi podjetji v smislu odstavka 3 v lasti 25 % ali ve  kapitala ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v 
lastniški verigi). 

Vendar se podjetje lahko obravnava kot neodvisno, torej takšno, ki nima partnerskih podjetij, tudi e 25 % prag dosežejo 
ali presežejo naslednji investitorji, e ti investitorji posamezno ali skupaj niso povezani z zadevnim podjetjem v smislu 
odstavka 3: 

(a) javne investicijske družbe, družbe za tvegani kapital, posamezniki ali skupine posameznikov, ki redno vlagajo last
niški kapital v podjetja, ki ne kotirajo na borzi (poslovni angeli), e je skupno vlaganje teh poslovnih angelov v isto 
podjetje manjše od 1 250 000 EUR; 

(b)  univerze ali neprofitni raziskovalni centri; 

(c)  institucionalni investitorji, vklju no z regionalnimi razvojnimi skladi; 

(d)  avtonomni lokalni organi z letnim prora unom manj kot 10 milijonov EUR in z manj kot 5 000 prebivalci. 

3. „Povezana podjetja“ so podjetja, med katerimi obstaja eno naslednjih razmerij: 

(a)  podjetje ima ve ino glasovalnih pravic delni arjev ali družbenikov v drugem podjetju; 

(b)  podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi ve ino lanov upravnega, upravljavskega ali nadzornega organa v 
drugem podjetju; 
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(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujo  vpliv nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, podpisane s tem podje
tjem, ali dolo be v statutu tega podjetja; 

(d)  podjetje, ki je delni ar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi delni arji ali družbeniki tega 
podjetja samo nadzoruje ve ino glasovalnih pravic delni arjev ali družbenikov v tem podjetju. 

Domneva, da v podjetju ni prevladujo ega vpliva, obstaja, e se investitorji iz drugega pododstavka odstavka 2 ne vklju
ujejo, neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega podjetja, ne glede na svoje pravice kot delni arji podjetja. 

Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo z enim ali ve  povezanimi podjetji katero koli razmerje, opisano v 
prvem pododstavku, ali vsi investitorji iz odstavka 2. 

Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, ki so med seboj povezana preko fizi ne osebe ali skupine fizi nih 
oseb, ki skupno delujejo, e opravljajo svojo dejavnost ali del svoje dejavnosti na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih 
trgih. 

„Sosedni trg“ je trg za izdelek ali storitev, ki je na vertikalni razdelitvi trgov neposredno nad ali pod upoštevnim trgom. 

4. Podjetje se ne obravnava kot MSP, e ima en ali ve  javnih organov neposredno ali posredno, skupaj ali posamezno 
v lasti 25 % ali ve  kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic, razen v primerih iz drugega pododstavka odstavka 2. 

5. Podjetje lahko poda uradno izjavo o svojem statusu neodvisnega podjetja, partnerskega podjetja ali povezanega 
podjetja, vklju no s podatki o najvišjih vrednostih iz lena 2. To lahko izjavi tudi, e je kapital razpršen tako, da ni 
mogo e natan no dolo iti, v igavi lasti je, v tem primeru lahko podjetje v dobri veri izjavi, da lahko upravi eno 
domneva, da eno podjetje ali ve  medsebojno povezanih podjetij skupaj nima v lasti 25 % kapitala ali ve  kot 25 % kapi
tala. Take izjave se podajo, ne da bi to vplivalo na preverjanja in preiskave v skladu z državnimi pravili in pravili Unije. 

len 4 

Podatki za dolo anje števila zaposlenih ter finan ni zneski in referen na obdobja 

1. Podatki glede števila zaposlenih in finan nih zneskov so podatki, ki se navezujejo na zadnje potrjeno ra unovodsko 
obdobje in se izra unajo na letni osnovi. Podatki se upoštevajo od datuma zaklju ka ra unovodskih izkazov. Višina 
prometa se izra una brez davka na dodano vrednost (DDV) in drugih posrednih davkov. 

2. e podjetje na dan zaklju ka ra unovodskih izkazov ugotovi, da je za preteklo leto preseglo zaposlitveni prag ali 
najvišje finan ne vrednosti iz lena 2 ali da je padlo pod ta prag ali te vrednosti, izgubi ali pridobi status srednjega, 
malega ali mikro podjetja samo, e se to ponovi v dveh zaporednih ra unovodskih obdobjih. 

3. V primeru novoustanovljenih podjetij, katerih ra unovodski izkazi še niso bili potrjeni, se podatki za uporabo izpe
ljejo iz ocene, opravljene v dobri veri med finan nim letom. 

len 5 

Število zaposlenih 

Število zaposlenih ustreza številu letnih delovnih enot (LDE), tj. številu zaposlenih za polni delovni as, ki so delali v 
zadevnem podjetju ali v imenu tega podjetja celo obravnavano leto. Delo oseb, ki niso delale celo leto, delo s krajšim 
delovnim asom ne glede na trajanje dela ter delo sezonskih delavcev se upošteva kot del LDE. Osebje podjetja sestav
ljajo: 

(a)  delojemalci; 

(b)  osebe, ki opravljajo delo za podrejeno podjetje in se po državni zakonodaji obravnavajo kot zaposleni; 
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(c)  lastniki – upravljavci; 

(d)  partnerji, ki se redno vklju ujejo v dejavnost podjetja in imajo koristi od finan nih prednosti podjetja. 

Vajenci ali študentje, vklju eni v poklicno usposabljanje na podlagi vajeniške pogodbe ali pogodbe o poklicnem usposab
ljanju, niso del osebja. Trajanje materinskega ali starševskega dopusta ni všteto. 

len 6 

Dolo itev podatkov o podjetju 

1. Za neodvisna podjetja se podatki, tudi o številu zaposlenih, dolo ajo izklju no na podlagi ra unovodskih izkazov 
tega podjetja. 

2. Za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se podatki, tudi glede števila zaposlenih, dolo ijo na 
podlagi ra unovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja oziroma na podlagi konsolidiranih ra unovodskih izkazov 
podjetja ali ra unovodskih izkazov, v katere je podjetje vklju eno s konsolidacijo, e ti obstajajo. 

Podatkom iz prvega pododstavka je treba prišteti podatke za vsako partnersko podjetje zadevnega podjetja, ki se z vidika 
lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim podjetjem. Vsota podatkov za skupino je sorazmerna z 
deležem kapitala ali glasovalnih pravic (kar je ve je). Za navzkrižna lastništva velja višji odstotek. 

Podatkom iz prvega in drugega pododstavka je treba prišteti 100 % podatkov za vsako podjetje, ki je neposredno ali 
posredno povezano z zadevnim podjetjem, e podatki niso bili že vklju eni v konsolidacijo ra unovodskih izkazov. 

3. Podatki o partnerskih podjetjih zadevnega podjetja za uporabo odstavka 2 izhajajo iz njihovih ra unovodskih 
izkazov in drugih podatkov v konsolidirani obliki, e ti obstajajo. Tem se prišteje 100 % podatkov za vsa podjetja, ki so 
povezana s temi partnerskimi podjetji, razen e njihovi ra unovodski podatki niso bili že vklju eni s konsolidacijo. 

Podatki o podjetjih, povezanih z zadevnim podjetjem, izhajajo za uporabo istega odstavka 2 iz njihovih ra unovodskih 
izkazov in drugih podatkov v konsolidirani obliki, e ti obstajajo. Tem podatkom se sorazmerno prištejejo podatki 
vsakega morebitnega partnerskega podjetja tega povezanega podjetja, ki se z vidika lastniške verige nahaja neposredno 
nad ali pod zadevnim podjetjem, razen e niso bili ti podatki že vklju eni v konsolidirane ra unovodske izkaze v 
odstotku, ki je najmanj sorazmeren z odstotkom, ugotovljenim na podlagi drugega pododstavka odstavka 2. 

4. e v konsolidiranih ra unovodskih izkazih ni podatkov o osebju zadevnega podjetja, se število zaposlenih izra una 
s sorazmerno vsoto podatkov za partnerska podjetja ter s prištevanjem podatkov podjetij, s katerimi je zadevno podjetje 
povezano.  
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