
                                …………………………., dnia…………… 

OŚWIADCZENIE O  OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 233 § 1 z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) 

Dane podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….. 

Nazwa podmiotu……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adres siedziby………………………………………………………………………………….. 

NIP…………………………………………….…….. 

Oświadczam, 

że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
kalendarzowych  w/w podmiot otrzymał pomoc de minimis:   

 

w wysokości ……………………………......zł, co stanowi …………………………….euro. 

Załączniki1: 

1) kopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis  
2) wykaz otrzymanej pomocy de minimis 

1właściwe podkreślić 

W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia wydania 
decyzji w/w podmiot uzyska pomoc de minimis, wówczas zobowiązuje się  do niezwłocznego 
powiadomienia o wysokości uzyskanej pomocy. 

Niniejsze oświadczenie złożone jest pod rygorem odpowiedzialności karnej                   
za fałszywe zeznania wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

 

        …………………………………… 
        /pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

          do podpisania oświadczenia / 
Pouczenie: 
*zgodnie z art. 233§1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.), kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postepowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8. 



* 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 oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu 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 towarów). Wartość pomocy jest wartością brutto, 
tzn. nie uwzględnia potraceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. 


