
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU
POMOCY DE MINIMIS

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.)

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

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

......................................................................................................................................................
              (imię i nazwisko albo nazwa, miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy)

 
oświadczam, że

 w  okresie  bieżącego  roku  oraz  dwóch  poprzedzających  go  lat
podatkowych nie otrzymałem/am  pomocy publicznej de minimis.

  w  okresie  bieżącego  roku  oraz  dwóch  poprzedzających  go  lat  podatkowych   
otrzymałem/am pomoc publiczną de minimis *      

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

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

………………………………
          (podpis  uprawnionego)

 * należy zakreślić właściwą odpowiedź.

Pouczenie:
Zgodnie z art.297.§1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2020 r.,poz.1444 z późn. zm) kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami  publicznymi  -kredytu,  pożyczki  pieniężnej,  poręczenia,  gwarancji,  akredytywy,  dotacji,  subwencji,  potwierdzenia  przez  bank
zobowiązania  wynikającego  z  poręczenia  lub  z  gwarancji  lub  podobnego  świadczenia  pieniężnego  na  określony  cel  gospodarczy,
elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.W przypadku
nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust. 
1  ustawy z  dnia  kwietnia  2004  r.  o  postępowaniu  w sprawach dotyczących  pomocy publicznej  .Prezes  Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO, zgodnie z art. 
44 ust. 1 tejże ustawy



WYKAZ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Lp. Nazwa podmiotu udzielającego
pomocy de minimis

Dzień (data)
udzielenia
pomocy

Wartość
pomocy   

w zł

Wartość
pomocy
w euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Łączna wartość

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA WYKAZU:

….........................................         …............................               …...............                …........................................
         (imię i nazwisko)                      (stanowisko)                          (data)                            (pieczęć i podpis)


