DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderi în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
in conformitate cu prevederile Legii Nr. 346/2004
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
……………………………………………………………………………………………………
Adresa sediului social
……………………………………………………………………………………………………
Cod unic de înregistrare
……………………………………………………………………………………………………
Numele şi funcţia
……………………………………………………………………………………………………
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu
realitatea inregistrata si controlata de Inspectia Muncii si Ministerul Finantelor Publice si pe
cale de consecinta intreprinderea indeplineste conditiile prevazute de Lg. 346/2004 privind
incadrarea ei in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
II. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1 :
Anul

Exerciţiul financiar de referinţă2
Numărul mediu anual
Cifra de afaceri anuală netă
de salariaţi
(mii lei/mii Euro)

Active totale
(mii lei/mii Euro)

2015
2016
2017

Important: Intreprinderea isi ipierde calitatea de IMM la depasirea plafoanelor admise in doua
exercitii financiare consecutive. ( alin. 2, art. 6, Lg. 346/2004 )

Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere,
întreprindere mică, mijlocie sau mare).
 Nu
 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar
anterior)
Semnătura .....................................................................................
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Data întocmirii ....................................
Semnătura ..........................................

Nume, prenume....................................
Funcţie..................................…………

____________________________________________________________________________
Potivit art. 3 Lg. Nr 346/2004 Intreprinderile mici si mijlocii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- numărul mediu anual de salariaţi sa fie mai mic de 250;
- sa realizeze o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau sa deţina active totale care nu depăşesc echivalentul
în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
Potrivit art. 4^5 al Lg. 346/2004 :
Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2, o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din
capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe
organisme ori colectivităţi publice.
1
Datele sunt calculate în conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin OG 27/2006.
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la
numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

