OŚWIADCZENIE
o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

..................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa, NIP beneficjenta pomocy

…………………..........................................................................................................................................
Adres/siedziba

Oświadczam, że (zakreślić właściwe):

1.

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
1
otrzymał/ła :
a. pomoc de minimis w kwocie ................ EUR.
b. pomoc de minimis w transporcie w kwocie ................ EUR.

2.

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie
otrzymał/ła pomocy de minimis.

3.

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
2
otrzymał/ła pomoc de minimis w rolnictwie w kwocie .................. EUR.

4.

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
3
otrzymał/ła pomoc de minimis w rybołówstwie w kwocie .................. EUR.

5.

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie
otrzymał pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
….……………………..………………….
podpis beneficjenta (zgodnie ze sposobem reprezentacji)

1

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 (Dz. Urz. L 352/1 z 24.12.2013) 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 lub pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność
zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która
łącznie z pomocą udzieloną na podstawie Wniosku nie przekroczy równowartości 100 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia
opodatkowania podatkiem dochodowym. Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis. Udzielenie pomocy de minimis musi być
potwierdzone wydaniem zaświadczenia o jej udzieleniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ze zm.) Zatem Beneficjent powinien wykazać w powyższym oświadczeniu każdą pomoc
otrzymaną we wskazanym w oświadczeniu okresie, co do której Beneficjent otrzymał zaświadczenie potwierdzające udzielenie pomocy de minimis.
2
Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352/9 z 24.12.2013) 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 20 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia opodatkowania
podatkiem dochodowym. Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis. Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie musi być
potwierdzone wydaniem zaświadczenia o jej udzieleniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ze zm.) Zatem Beneficjent powinien wykazać w powyższym oświadczeniu każdą pomoc
otrzymaną we wskazanym w oświadczeniu okresie, co do której Beneficjent otrzymał zaświadczenie potwierdzające udzielenie pomocy de minimis w
rolnictwie.
3
Pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190/45 z 28.06.2014)
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 30 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto,
tzn. nie uwzględnia opodatkowania podatkiem dochodowym. Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis. Udzielenie pomocy de
minimis w rybołówstwie musi być potwierdzone wydaniem zaświadczenia o jej udzieleniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w
sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ze zm.) Zatem Beneficjent powinien wykazać w powyższym
oświadczeniu okresie, co do której Beneficjent otrzymał zaświadczenie potwierdzające udzielenie pomocy de minimis w rybołówstwie.

