…………………………., dnia ……………………….. r.

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU
POMOCY DE MINIMIS *
W związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (tekst pierwotny: Dz. U. 2004r. nr 123 poz. 1291; tekst jednolity: Dz. U. 2007r. nr
59 poz. 404 ze zmianami ) oświadczam, iż
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko /nazwa, miejsce zamieszkania i adres / siedziba firmy i adres podmiotu ubiegającego
się o pomoc de minimis)

 w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat nie otrzymał/a pomocy publicznej de minimis .
 w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat otrzymał/a
pomoc publiczną de minimis w łącznej wysokości ………………...………… zł,
słownie:…….…………………………………………………………………..……………...),
co stanowi równowartość w euro ………………….………………………..
(słownie:……………………………………………………….……………………………….).
………………………………
(podpis uprawnionego)

Załączniki* :
□ zestawienie pomocy publicznej otrzymanej w okresie od dnia……….…do dnia…….…..*,
□ kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis*.
* – należy zakreślić właściwą odpowiedź.
Uwaga:
Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza
pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy
równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością
brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na
formę pomocy i jej cel.
Na podstawie art. 2 punkt 11) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst pierwotny: Dz. U. 2004r. nr 123 poz. 1291; tekst jednolity: Dz. U. 2007r. nr 59 poz. 404 ze
zmianami ) przez 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

ZESTAWIENIE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

L.p.

Nazwa podmiotu

Dzień (data)

Wartość

Wartość

udzielającego pomocy

udzielenia

pomocy

pomocy

de minimis

pomocy

w zł

w euro

1.
2.
3.
4.
5.
Razem

………………………………
(pieczęć i podpis pracodawcy)

