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miejscowość, data

Pieczęć Wnioskodawcy

Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis /
o nieotrzymaniu pomocy de minimis1:
Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) pouczony/a o odpowiedzialności za fałszywe
zeznania2 oświadczam, że przedsiębiorstwo pod nazwą:
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy (obrotowy) oraz dwa poprzedzające go lata
podatkowe (obrotowe):
1. Otrzymało pomoc de minimis3
2. Nie otrzymało pomocy de minimis3
W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia wydania decyzji uzyskam
pomoc publiczną de minimis, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o wysokości uzyskanej
pomocy.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 1.:
1. Przedstawiam kopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis wystawionych przez
podmiot udzielający pomocy w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat
podatkowych
2. Przedstawiam zestawienie pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz
dwóch poprzednich lat podatkowych (jedynie w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi proszę
wypełnić poniższą tabelę).
1

Niepotrzebne skreślić.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.), kto składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3
Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oznacza pomoc przyznaną
jednemu przedsiębiorstwu (w formie dotacji pieniężnej) 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 towarów). 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.
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Zestawienie pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch
poprzednich lat podatkowych:

Lp.

Organ udzielający
pomocy

Dzień udzielenia
pomocy
Forma pomocy4
(dzień –miesiąc rok)

Wartość pomocy brutto
w PLN

w EUR

Razem:

Uwaga:
Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej,
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej należy przedstawić zaświadczenia o pomocy
udzielonej:

tej spółce;

podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej,
partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowoakcyjnej, niebędącym akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc ta została
udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę.

...................................................
(podpis wnioskodawcy
/osoby reprezentującej wnioskodawcę/
pełnomocnika wnioskodawcy)
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Pomoc de minimis może być udzielona w takiej formie jak: dotacja, refundacja, ulga podatkowa, pożyczka, kredyt,
umorzenie kredytu lub pożyczki, dopłata do oprocentowania kredytu, gwarancja, poręczenie, odstąpienie od dochodzenia
wierzytelności, zaniechanie poboru podatku, umorzenie zaległości podatkowych, odsetek, opłat itp., rozłożenie na raty
zapłaty podatku, odsetek itp., odroczenie terminu płatności podatku, oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób
uprzywilejowują ich beneficjenta w stosunku do konkurentów.

