Списак документације коју пољопривредник, предузетник или
привредно друштво треба да достави како би аплицирао за олакшице у
складу са Одлуком НБС (објављене у Службеном гласнику 150/2020)
која је ступила на снагу 15.12.2020 и Одлуком о допуни ове одлуке
(објављене у Службеном гласнику 21/2021 која је ступила на снагу
12.03.2021).
Да би аплицирао за олакшице у отплати кредита у складу са Одлуком НБС (у даљем
тексту - Одлука) клијент је у обавези да попуни достави оверен и потрписан захтев
од стране овлашћеног лица у оквиру кога је јасно образложен и наведен узрок
настанка потешкоћа у пословању директно условљен утицајем пандемије 'Covid 19’.
У зависности од критеријума којима се испуњавају услови за спровођење олакшица
и форме организовања, клијент је у обавези да приликом подношења захтева
достави пратећу документацију:
1. Дужник је на дан ступања на снагу ове одлуке, odnosno na dan 28.02.2021 у
доцњи дужој од 30 дана у материјално значајном износу по основу било које
обавезе према банци проистекле из производа на које се ова одлука
примењује;
-

Није потребно доставити додатну документацију изузев иницијално
наведене

2. Дужник у периоду до дана подношења захтева у складу са тачком 4. Одлуке,
има пад пословног прихода, односно промета од најмање 15% у 2020. години
у односу на исти период у 2019. години;
За привредна друштва и предузетнике у систему ПДВ-а:
- Оверен и потписан бруто биланс са пресеком на 30.11.2020 или
31.12.2020.године са упоредним Овереним и потписаним бруто
биланском за исти период током 2019. године (пресек на 30.11.2019
или 31.12.2019).
За паушално опорезиве предузетнике и пољопривредна газдинства:
- Доказ о промету по рачуну са пресеком на 30.11.2020 или 31.12.2020
са пресеком по рачуну за исти период током 2019. године (са
пресеком на 30.11.2019 или 31.12.2019)
3. Дошло је до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од
најмање 30 дана услед пандемије COVID-19;
За привредна друштва:
- Оверену и потписану изјаву од стране одговорних лица којом се
наводи да је услед утицаја пандемије Covid 19 дошло до прекида
пословања у непрекидном трајању од најмање 30 дана уз навођење
тачног периода трајања прекида пословања.

-

Одлуку надлежних лица/органа о привременом престанку обављања
делатности са датумом њеног доношења.

За предузетнике у систему ПДВ-а, паушално опорезиве предузетнике и
пољопривредна газдинства:
- Оверену и потписану изјаву од стране одговорних лица којом се
наводи да услед утицаја пандемије Covid 19 дошло до прекида
пословања у непрекидном трајању од најмање 30 дана уз навођење
тачног периода трајања прекида пословања.
4. Банка је на основу образложеног захтева дужника, у складу са својим
унутрашњим актима, оценила да услед пандемије COVID-19 постоје друге
чињенице и околности које су утицале на погоршање финансијског положаја
дужника и тиме на могућност тог дужника да уредно измирује своје обавезе
према банци
Уколико није испуњен услов из тачке 2 (пад промета за најмање 15% у
односу на упоредне податке из 2019. године) а захтевом дужника су
наведене друге неповољне околности које су директно узроковане
утицајем пандемије COVID-19, потребно је доставити:
За привредна друштва и предузетнике у систему ПДВ-а:
- Оверен и потписан бруто биланс са пресеком на 30.11.2020 или
31.12.2020.године са упоредним Овереним и потписаним бруто
биланском за исти период током 2019. године (пресек на 30.11.2019
или 31.12.2019
За паушално опорезиве предузетнике и пољопривредна газдинства:
- Доказ о оствареном промету по рачуну са пресеком на 30.11.2020 или
31.12.2020 са пресеком по рачуну за исти период током 2019. године
(са пресеком на 30.11.2019 или 31.12.2019)
Додатно, у зависности од захтевом наведених узрока потребно је да
клијент достави додатну документацију којом поткрепљује своје наводе.
Банка задржава право да, по потреби, од дужника захтева додатну
документацију ради оцене испуњености услова за доношење одлуке о
одобрењу олакшица у отплати обавеза.
Пример: у случају немогућности испоруке или неутрживости залиха –
доставити упореднa аналитичка конта залиха/лагер листе са пресецима на
датуме достављених бруто биланса односно изјаве са спецификацијом
предметних залиха када су у питању предузетничка друштва или
пољопривредна газдинства и сл.
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