Załącznik 6 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a

................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a

................................................................................................
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ...................................................................................

wydanym przez

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

oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz w poprzedzających go dwóch latach
podatkowych firma, której byłem właścicielem otrzymała pomoc de minimis w
wysokości ............................................... zł (tj.: ..................................................... euro.)

Uwaga:
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonanie obowiązków, o których mowa w
art. 21 ust. 2 i art. 39, oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta
pomocy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji,
nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000
euro.

.....................................................
podpis Uczestnika projektu

…………………………………
miejscowość i data

Projekt "Masz pomysł - masz firmę IV" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zestawienia pomocy de minimis otrzymanej przez mikroprzedsiębiorcę
„nazwa firmy”
.............................................................................................................................
(należy wpisać nazwę firmy lub przystawić pieczątkę firmową)
w okresie od dnia ....................... do dnia ................. (wstawić datę ubiegania się o pomoc)
Tabela powinna zawierać zestawienie pomocy de minimis otrzymanej w okresie 2 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku przez mikroprzedsiębiorcę.

Lp.

Organ
udzielający
pomocy

Podstawa Dzień udzielenia Nr programu
pomocy
prawna
pomocowego, Forma
(dzień-miesiącpomocy1
otrzymanej
decyzji lub
rok)
pomocy
umowy

Wartość pomocy
brutto
w PLN

w EUR

1
2
3
Razem

Suma wartości pomocy wliczana do pomocy de minimis na dzień ubiegania się o przyznanie
pomocy .............................. wynosi: .............................. Euro.
Można udzielić pomoc de minimis do wysokości ............ Euro brutto.

1

Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje,
poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności
podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich
beneficjenta w stosunku do konkurentów

Projekt "Masz pomysł - masz firmę IV" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

