Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznania środków finansowych na założenie własnej działalności
gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU
POMOCY DE MINIMIS

Ja niżej podpisany/a.............................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)
zamieszkały/a........................................................................................................................................
(adres zamieszkania/ adres siedziby firmy)
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
oświadczam*, że:
Nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem
W ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych 1
nie uzyskałem/am pomocy de minimis.
W ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
uzyskałem/am pomoc de minimis:
Suma wartości pomocy wliczanej do pomocy de minimis, otrzymana przez Podmiot2, w okresie
3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wynosi brutto....................... PLN, co stanowi
równowartość...................EUR.
Na sumę tę składa się pomoc uzyskana z następujących tytułów:

*

Zaznaczyć właściwe.
W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć
lata obrotowe.
2
Jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
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.) oraz znane są mi przepisy art. 3 ust. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. 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.), a także art. 16k ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 2343 z późn.zm), art. 22k z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 1387 z późn.zm).
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Załączniki:
1. Kserokopie zaświadczeń de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem.

