
 

  

........................................................ 
Miejscowość, data 

............................................................ 

Imię i nazwisko/pełna nazwa wnioskodawcy 

............................................................ 

Miejsce zamieszkania/siedziba i adres wnioskodawcy) 

............................................................ 

Numer identyfikacyjny wnioskodawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wielkości otrzymanej pomocy de minimis 

Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 

dwóch  poprzedzających go lat podatkowych otrzymałam/otrzymałem* pomoc de minimis  

Lp 
Nazwa podmiotu, który 

udzielił pomocy de minimis 

Siedziba i adres podmiotu 

udzielającego pomocy de 

minimis 

Data 

udzielenia 

pomocy de 

minimis
1
 

Wysokość 

otrzymanej 

pomocy de 

minimis 

wyrażona w 

PLN
2
 

Wysokość 

otrzymanej 

pomocy de 

minimis 

wyrażona w 

EURO
3 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

Otrzymana pomoc łącznie w okresie objętym oświadczeniem:   

Oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikających z art. 297 § 1 

Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm).  

 

 

 

 
                                                                                                          ........................................................................ 

(Czytelny podpis, imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

osoby upoważnionej do reprezentowania) 
* - niewłaściwe skreślić  

 

Proszę prezeczytać uwagę na następnej stronie! 

                                                 
1
  Data udzielenia pomocy de minimis to dzień wydania Decyzji o przyznaniu pomocy 

2
  Należy wpisać wartość w PLN z Zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych od podmiotu, który udzielił 

pomocy de minimis  
3
  Należy wpisać wartość w EURO z Zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych od podmiotu, który 

udzielił pomocy de minimis  



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. 


