Załącznik 1. – wzór oświadczenia beneficjenta

……………………………………………..
Dane identyfikacyjne beneficjenta pomocy
(NIP, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS
na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013r.,s.1).

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950,
2128, z 2020 r. poz. 568, 875.)

oświadczam1, że:
otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am)2
w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych pomoc(y) de minimis
oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie3

W przypadku otrzymania pomocy proszę wypełnić poniższą tabelę:

1
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post!powaniu w sprawach dotycz"cych pomocy publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy
publicznej, Prezes Urz!du Ochrony Konkurencji i Konsumentów mo"e, w drodze decyzji, na#o"y$ na beneficjenta
pomocy kar! pieni!"n% do wysoko&ci równowarto&ci 10 000 EURO.
2 niepotrzebne skre&li$.
3 pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporz%dzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w
sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013r.,s.1) to ca#kowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez pa'stwo cz#onkowskie jednemu
przedsi!biorstwu, która nie mo"e przekroczy$ 200 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych; ca#kowita kwota
pomocy de minimis przyznanej przez pa'stwo cz#onkowskie jednemu przedsi!biorstwu prowadz%cemu dzia#alno&$
w zakresie drogowego transportu towarów nie mo"e przekroczy$ 100 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych
a pomoc de minimis nie mo"e zosta$ wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
towarów; okres trzech lat podatkowych ustala si! przez odniesienie do lat obrotowych stosowanych przez
przedsi!biorstwo w danym pa'stwie cz#onkowskim. Warto&$ pomocy jest warto&ci% brutto, tzn. nie uwzgl!dnia
potr%ce' z tytu#u podatków ani innych op#at. Je"eli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis odpowiednie pu#apy
zosta#yby przekroczone, nowa pomoc nie mo"e by$ udzielona.
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Lp. Nazwa
podmiotu
udzielającego
pomocy de
minimis

Podstawa
prawna
otrzymanej
pomocy4

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy

Dzień
udzielenia
pomocy
(dzień –
miesiąc–
rok)5

Forma
Wartość pomocy
pomocy6 brutto7
w zł

w euro8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

……..…………………………………………..
Data i czytelny podpis beneficjenta pomocy
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Nale y!poda"!pe#n$!podstaw%!prawn$!udzielenia!pomocy!(nazwa!aktu!prawnego).
!nabycia!przez!wnioskodawc"!prawa!do!skorzystania!z!pomocy,!a!w!przypadku gdy udzielenie pomocy w formie
ulgi! podatkowej! nast"puje! na! podstawie! aktu! normatywnego! – terminy! okre#lone! w! art.! 2! pkt.11! lit.! a-c ustawy
o post"powaniu!w!sprawach!dotycz$cych!pomocy!publicznej.
6 Pomoc$!jest!ka%de!wsparcie!udzielone!ze!#rodków!publicznych!w!szczególno#ci:!dotacje,!po%yczki,!kredyty,!gwarancje,!
por"czenia,! ulgi! i! zwolnienia! podatkowe,! zaniechanie! poboru! podatku,! odroczenie! p&atno#ci! lub! roz&o%enie! na! raty!
p&atno#ci! podatku,! umorzenie! zaleg&o#ci! podatkowej! oraz! inne! formy! wsparcia,! które! w! jakikolwiek! sposób!
uprzywilejowuj$!ich!beneficjenta!w!stosunku!do!konkurentów.
7 Nale%y!poda'!warto#'!pomocy!jako!ekwiwalent!dotacji,!obliczony!zgodnie!z!rozporz$dzeniem!Rady!Ministrów!z!dnia!
11!sierpnia!2004!r.!w!sprawie!szczegó&owego! sposobu!obliczania!warto#ci!pomocy!publicznej! udzielanej!w!ró%nych!
formach!(Dz.!U.!Nr!194,!poz.!1983!ze!zm.),!wydanym!na!podstawie!art.!11!ust.!2!ustawy!o!post"powaniu!w!sprawach!
dotycz$cych!pomocy!publicznej.
8 Nale%y! poda'! warto#'! pomocy! w! euro! ustalon$! zgodnie! z! art. 11 ust. 3 ustawy o post"powaniu! w! sprawach!
dotycz$cych! pomocy! publicznej! równowarto#'! pomocy! w! euro! ustala! si"! wed&ug! kursu! #redniego! walut! obcych,!
og&aszanego!przez!Narodowy!Bank!Polski,!obowi$zuj$cego!w!dniu!udzielenia!pomocy.
5 Dzie
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