OŚWIADCZENIE
o otrzymanej pomocy de minimis1 w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych
Oświadczam, że:

...........................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wnioskodawcy)

* 1. □ u Wnioskodawcy rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym
□ u Wnioskodawcy rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i obejmuje okres od …...……. do ……....…

** 2. W roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
podatkowych otrzymałem(am) / nie otrzymałem/(am) pomoc de minimis:

Lp.

Pełna nazwa organu udzielającego pomocy

Dzień udzielenia
Pomocy2
(dzień-miesiąc-rok)

Wartość pomocy brutto3

w PLN

w EUR4

Razem pomoc
de minimis

** 3. W roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
podatkowych dokonałem(am) / nie dokonałem(am) połączenia / przejęcia / podziału przedsiębiorstwa.
** 4. Pozostaję / nie pozostaję w powiązaniu z inną jednostką gospodarczą.
Wykaz jednostek gospodarczych, z którymi podmiot pozostaje w powiązaniu:
Lp.

NIP i nazwa podmiotu
powiązanego

Rodzaj powiązania5

Dzień udzielenia
pomocy2
(dzień-miesiąc-rok)

Razem pomoc
de minimis
* zaznaczyć odpowiednie
** podkreślić odpowiednie

Wartość uzyskanej pomocy
de minimis brutto3
w PLN
w EUR4

Pouczenie
1.
2.
3.
4.

Należy wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym
Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.
W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy przedłożyć uwierzytelnione kopie zaświadczeń potwierdzających udzielenie
pomocy de minimis.
W przypadku połączenia lub przejęcia Podmiotów, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną
któremukolwiek z łączących się Podmiotów.
Stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) w przypadku nie przekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy
publicznej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę
pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro.

Wyjaśnienia
Pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zastosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2013.352.1 z 24.12.2013 r.)
oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu
podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
2
Dzień udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo
do otrzymania tej pomocy, a w przypadku, gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu
normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:
a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego
wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,
b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy
w formie ulgi w podatku dochodowym,
c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego
dokumentu określającego wartość pomocy;
d) - chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
3
Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t.j. Dz. U. z 2018 r,
poz. 461), wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).
4
Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) – równowartość pomocy w euro ustala się według
kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
5
„Powiązanie z inną jednostką gospodarczą” oznacza spełnienie co najmniej jednego z warunków określonych w definicji
„jednego przedsiębiorstwa” - w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013 r.) lub art.
2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 2013.352.9 z 24.12.2013 r.), tj.:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub
członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego
lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą
z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem,
samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki,
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)-d), za pośrednictwem
jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
1

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

……………………………………….
imię i nazwisko

…………………………………………..
data i podpis

…………………………………………
stanowisko służbowe

