MKB VERKLARING

Dit schema is bedoeld om te kunnen bepalen of de aanvrager behoort tot het mkb. Bepalend is de definitie die wordt
gehanteerd in de verordening (EG) Nr. 651/2014 (gewijzigd bij verordening van 14 juni 2017 (EG) nr. 1084/2017).

STAP 1: BEPAAL DE TYPE ONDERNEMING
Hebben één of meer overheidsinstanties of
openbare lichamen gezamenlijk direct of
indirect zeggenschap over 25% of meer van
kapitaal of stemrechten van de aanvrager?

Ja

De aanvrager behoort niet tot het mkb.

Ja

1. De aanvrager is een verbonden onderneming met
partnerondernemingen. Bereken het aantal fte, de
jaaromzet en het balanstotaal door de gegevens van
alle verbonden ondernemingen op te tellen bij de
gegevens van de aanvrager (100% meetellen). Tel
vervolgens de gegevens van de partnerondernemingen
in evenredigheid met het aandeel in kapitaal of
stemrechten daarbij op.

Nee

Bezit de aanvrager meer dan 50% van de
stemrechten van een andere onderneming?
Nee

Bezit een andere onderneming, of groep van
verbonden ondernemingen gezamenlijk, meer
dan 50% of stemrechten van de aanvrager?

Ja

De aanvrager is in elk geval een verbonden
onderneming.
Bezit de groep van verbonden ondernemingen,
25% of meer van het kapitaal of stemrechten
van een andere onderneming óf bezitten
meerdere verbonden ondernemingen 25%
of meer van kapitaal of stemrecht van de
aanvrager?

Ja

4. De aanvrager is een zelfstandige onderneming. Het
aantal fte, jaaromzet en balanstotaal van de aanvrager
telt voor 100% mee.

Nee

STAP 2: BEREKEN DE GRENSWAARDEN
Geef op basis van de in stap 1
gemaakte berekening aan welke
Grenswaarden van toepassing zijn.
De aanvrager is mkb, tenzij bij
het berekenen van het aantal fte,
jaaromzet en balanstotaal, uitkomt
bij ‘groot’.

FTE

Nee

2. De aanvrager is een verbonden onderneming
zonder partnerondernemingen. Je berekent het aantal
fte, jaaromzet en balanstotaal door de gegevens van
alle verbonden ondernemingen op te tellen bij de
gegevens van de aanvrager (100% meetellen).
3. De aanvrager is een onderneming met
partnerondernemingen. Je berekent het aantal fte,
jaaromzet en balanstotaal door de gegevens van alle
partnerondernemingen in evenredigheid met het
aandeel in kapitaal of stemrechten op te tellen bij de
gegevens van de aanvrager.

Nee

Bezit de aanvrager 25% of meer van kapitaal of
stemrechten van een andere onderneming óf
bezit een onderneming 25% of meer van het
kapitaal of de stemrechten van de aanvrager?

Ja

Klik hier voor voorbeeldberekeningen
Omzet

Balanstotaal

Klein

<50

<=10 mln.

<=10 mln.

Midden

>=50<250

>10<=50 mln.

>10<=43 mln.

Groot

>=251

> 50 mln.

>43 mln.

STAP 3: ONDERTEKENING
Organisatie aanvrager:
Naam tekenbevoegde:
Datum ondertekening:

