OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMJS

Oświad czam , że

w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch p oprzedzających go lat
podatkowych podmiot:

.................................................................................................................................................................._.
(im ię

i nazwisko/ Dazwa, miejsce zamieszkania i adresJ sied7jba fmny i adres podmiotu
ubiegającego i ę o pomoc de minimis)

otrzym ał

pomoc de minimis w łącznej

(słowni e:

.. .. .......... ... .. ....... ..... ...... ..... .. .. ...... .. .. .......... ... .... .. .. .... .. ... ... .. ........ .. .. .... .. .. .. .. .. .... )

co stanowi
(słownie:

równowartość

wysokości

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

zł,

w euro ... .. .. ..... .. .. ...... ....... .. .

.. ............ .. ... ..... ... ..................... .... .. .. ........ ... .. ..... ... ......... ... .. .. .. .... .. ........ .... .... ... .)

Za przedkładanie" celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych, poświadczających
nieprawdę albo nien.etelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do
odpowiedzi alności karnej zgodnie z art. 297 § l oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
W przypadku .nieprzekazania lub przekazania nieprawd.ziwych informacji o pomocy de minimis,
o których mowa w art. 39 ust. l ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomoc publiclJl~i (j .t. Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 ze zm.), Pr zes Urzędu Ochrony Konkurencj i i
Konsumentów może, w drodze decyzji, nał ożyć na podmiot lub osobę karę pieniężn ą do wysokoś ci
równowartości 10000 EURO, zgodnie z art. 44 ust. l tejże ustawy.

Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia :

(;mię

i nazwisko. telef on, dala, podpis! pieczęć, slanowisko służbowe)

UWAGA :

Pomoc de m.in.imis w rozumieniu art . 3 Rozporządzenia Korni ~ i (UE) Nr 1407/2013 z dnia J8 grudIili 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimi. (Dz. Ua. UE
L 352/1 z 24.1 2.2013) ozna za pomoc przyznaną temu samemu po<hniotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łączni z pomocą udzi loną na podstawie
wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). WartoŚĆ
pomocy jest wa rtością brutto, tzn. nie uwzględnia potrące ń /. tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten to uje się bez
wzg l ędu na fonnę pomocy i jej cel.

